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Sumário Executivo

O presente trabalho apresenta a atualização 
do planejamento estratégico do Fórum DLIS 
(Desenvolvimento Local, Integrado e Susten-
tável), instrumento público executor da Agen-
da 21 do Município de Paraty, numa parceria 
com o Serviço de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas no Estado do Rio de Janeiro 
(Sebrae/RJ). Seu propósito é, junto às enti-
dade|s representativas que integram e for-
mam 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 iniciativas inovadoras, o desen-
volvimento sustentável da cidade e, por con-
seguinte, de toda a Região da Costa Verde, 
nas esferas social, econômica e ambiental. 

Para alcançar a sustentabilidade integral, Pa-
raty necessita aplicar um conjunto de práticas 
econômicas, financeiras e administrativas que 
visam o desenvolvimento econômico, preser-
vando o meio ambiente e garantindo a manu-
tenção dos recursos naturais para as futuras 
gerações. Essas práticas estão na pauta da 
Agenda 21 de Paraty.

As ações propostas pelo Fórum DLIS para a 
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 de-
compor tais ações em cinco dimensões: eco-
nômica, social, política, cultural e ambiental.

Muitos dos aspectos abordados nas dimen-
sões poderiam fazer parte de outro tema – 
principalmente os relacionados à econômica 
– por não serem estanques. No entanto, fez-
se necessária a divisão de tais aspectos em 
dimensões distintas por apontarem uma dire-
ção para o aproveitamento total das poten-
cialidades do Município de Paraty e as opor-
tunidades para o seu desenvolvimento.

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 empre-
go e renda. A existência de grupos organi-
zados como a Associação Cairuçu (produtora 
de artesanato) e a Associação para o Turismo 
Sustentável no Município de Paraty, coorde-
nadora do projeto Vivência Paraty – chancela-
do pelo Passaporte Verde, uma das iniciativas 
da Plataforma Global para o Turismo Susten-
tável, uma ação internacional do Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(Pnuma) –, permite a junção de forças locais 
visando destacar ainda mais a vocação turís-
tica do município, sobretudo a 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 Indica-
ção 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 exis-
tência do inventário turístico e sua disposição 
em um portal virtual com todos esses elemen-
tos, também são identificadas como pontos 
fortes. Outro ponto positivo a ser considerado 
é quanto ao crescimento em 121,5% do PIB 
de Paraty, entre os anos de 2005 e 2009, aci-
ma dos 43,3% do Estado do Rio, no mesmo 
período, fez a participação de Paraty no PIB 
estadual passar de 0,10% para 0,15% (entre 
2005 e 2009). E Paraty foi classificado na ca-
tegoria A, no Mapa do Turismo Brasileiro, por 
ser considerado um destino indutor, sendo re-
ferência em turismo cultural. 

Como pontos fracos ressaltam-se: o fato de a 
economia de Paraty ser dependente de pou-
cos setores (cachaça, banana e turismo, este 
com participação de 80% na economia da ci-
dade); 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 re-
cebimento 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 bra-
sileiro com o aumento da inflação, a taxa de 
juros alta, o desemprego e as indecisões polí-
ticas que minam a confiança dos consumido-
res e do setor privado, ocasionando redução 
na arrecadação de tributos, o que impacta a 
economia dos Estados, inclusive do Rio de 
Janeiro, que teve retração no primeiro se-
mestre de 2015 em todos os setores, com 
destaque para a queda na indústria e na ar-
recadação 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 en-
volve, além da dimensão econômica, as di-
mensões 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 e palmito do município, que teve 
expressiva variação positiva na última medi-
ção e pode ter seu beneficiamento incentivado 
com o estímulo à criação de indústrias pro-
cessadoras 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 Criatici-
dades – Cidades Criativas do Brasil, que mos-
tra como cidades se reinventaram, entre elas 
Paraty, que deixou de ser apenas uma cidade 
de veraneio e focou em sua cultura, sua histó-
ria e seus atrativos. O Projeto Vivência Para-
ty, ao incentivar o agroecoturismo, é também 
uma oportunidade, pois valoriza os atributos 
da cidade e incentiva a produção agroecoló-
gica no município, com geração de emprego e 
renda, e colabora para a sustentabilidade dos 
negócios existentes. Todas estas oportunida-
des permitem a exploração dos diferenciais 

da cidade, relacionados com o projeto Vivên-
cia 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 permitem 
a prática de atividades e esportes radicais e 
de aventura. Por fim, como oportunidades 
estão também: a capacitação em gestão dos 
diversos estabelecimentos relacionados com 
o agroecoturismo; uma educação empreende-
dora, ao focar nas capacidades das pessoas, 
com estabelecimento de parcerias; e, ainda, a 
exploração sustentável dos esportes náuticos. 

Na dimensão social, como pontos fortes po-
de-se destacar a elevação do Índice de De-
senvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 
Paraty, passando de 0,491, em 1991, para 
0,693, em 2010 – uma taxa de crescimento de 
41,14%. Um dos componentes do IDHM é a 
educação, com o aumento percentual da taxa 
da população de 18 ou mais com ensino fun-
damental completo, que passou de 27,35%, 
em 1991, para 51,16, em 2010. Também se 
constata que nas duas décadas o percentual 
de estudantes com cinco e seis anos na es-

cola passou de 40,63% para 79,97%. Já a 
percentagem de alunos de 18 a 20 anos com 
ensino médio completo passou de 10,25%, 
em 1991, para 29,47%, em 2010. E a propor-
ção 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 po-
pulação de 18 anos ou mais diminuiu 13,54% 
nas últimas duas décadas. O IDHM Longevi-
dade também apresentou crescimento entre 
1991 e 2010, demonstrado que a esperança 



de vida ao nascer passou de 70,1 anos, em 
1991, para 75,5 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. Quan-
to aos projetos sociais, um destaque são as 
ações para a implantação do Observatório de 
Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bo-
caina (OTSS) – um espaço que prevê ações 
estruturais e estruturantes de saneamento 
ecológico, educação diferenciada, agroecolo-
gia e turismo de base comunitária, articuladas 
e apoiadas por uma incubadora de projetos 
voltada à promoção da saúde e à sustenta-
bilidade socioambiental – e a construção do 

módulo de saneamento ecológico na comuni-
dade caiçara da Praia do Sono. Outro ponto 
forte é o projeto de construção de Estações 
de Tratamento de Água (ETA), em andamento. 
A meta é fornecer água tratada a toda a cida-

de até o ano de 2018, e em 2020 alcançar o 
tratamento de esgoto em até 80% do total no 
município. Paraty não possui domicílios locali-
zados em aglomerado subnormal em 2010. O 
programa Lazer na Rua, realizado pela Secre-
taria de Esportes e Lazer, procura promover 
o desenvolvimento 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 va-
riação negativa do percentual da população 
em domicílios com água encanada: 81,65%, 
em 1991, aumento para 88,98%, em 2000, e 
redução para 81,38%, em 2010. Nas regiões 
rurais, diminui o percentual de domicílios com 
saneamento adequado. Paraty é um dos cin-
co municípios cujo coeficiente de detecção 
de novos casos de hanseníase (2013) é con-
siderado elevado. A existência de uma única 
escola privada com a oferta de cursos profis-
sionalizantes restringe a oferta e as opções 
de tipos de cursos. 

Como ameaças, podemos citar o aumento da 
taxa média de crescimento anual entre 2000 e 
2010 para 2,42%, sendo que o Estado do Rio 
de Janeiro apresentou menos da metade dessa 
taxa no mesmo período: 1,01%. Isso pressiona 
os serviços públicos como educação, saúde, 
saneamento básico, moradia e mesmo a ocu-
pação do solo etc. O setor de serviços, que 
emprega mais de 50% das pessoas ocupadas, 
é uma ameaça, pois mostra extrema dependên-
cia da economia em relação a esse setor pro-
dutivo. O trânsito e o transporte do município 
são dependentes da BR 101. O aumento da in-
segurança no município repercute na qualidade 
de vida no município, juntamente a 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 
quanto à discussão sobre a destinação final 
do lixo, com a construção de aterro sanitário 
no próprio munícipio ou o transporte do lixo 
para outra cidade, por meio da assinatura de 
um consórcio regional de municípios. O Muni-
cípio de Paraty, por meio da sua Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, 
poderia desenvolver projetos de coleta sele-
tiva, o que colaboraria para a redução de ma-

teriais destinados ao aterro sanitário. 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. 
O município dispõe de mapeamento de áreas 
com risco de eventos como escorregamentos 
ou deslizamentos de encostas, que permite 
o planejamento e acompanhamento do uso e 
ocupação dessas áreas.  Pode-se desenvol-
ver ações para o desenvolvimento da ativida-

de de maricultura, já que municípios vizinhos 
já o realizam. Também como oportunidade, 
gerar ações que visem à melhoria da qualida-
de de vida da população, ao promover ações 
que garantam aos cidadãos segurança no ir 
e vir, acesso à educação, saúde, infraestrutu-
ra. Também é possível criar condições para a 
oferta de opções de qualificação e certifica-
ção a estudantes e profissionais do município, 
bem como os produtores rurais, sobretudo os 
envolvidos nas atividades produtivas como 
a da banana e da cana-de-açúcar e com o 
agroecoturismo, valorizando estas atividades. 
Ações relacionadas à Saúde da Família e o 
Programa de Saúde na Escola (PSE) podem 
e devem ser implantados até 2016, conforme 
planejado, colaborando para os indicadores 
de saúde e educação do município. A busca 
por parcerias na educação, principalmente a 
universitária, com municípios vizinhos permiti-
ria um aumento no número de alunos inseridos 
no ensino superior. A educação colabora para 
o resgate da cidadania, o desenvolvimento de 
valores éticos e a participação e engajamento 
nos problemas do município. 

Na dimensão política tem-se como pontos 
fortes a informatização da gestão pública, 
com a disponibilização de serviços e informa-
ções no site oficial da cidade, algumas com 
interatividade, no qual podem ser realizadas 
algumas transações. Constata-se também a 

existência de instrumentos de gestão e pla-
nejamento municipal bem como de incentivo 
ao desenvolvimento econômico. A criação e 
regulamentação do ICMS Verde, que é re-
presentado 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 fi-
nal 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, e entre os anos de 2013 e 2014, mos-
tra a direção correta do município ao ordenar 
e organizar os serviços, sobretudo os relacio-
nados com a atividade turística. Na Pesquisa 
de Informações Básicas Municipais, conheci-
da como PIBM ou Munic, o município dispõe 
de mapeamento de áreas com risco de even-
tos 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 inte-
grante do Plano Diretor municipal. 

Como pontos fracos tem-se o comprometi-
mento das receitas correntes em 89% com o 
custeio da máquina administrativa. O aumento 
do número de funcionários da administração 
municipal, sobretudo do ano de 2012 para o 
ano 2013, chama a atenção, pois comprome-
te a maior parte das receitas correntes. A Lei 
de Responsabilidade Fiscal afirma que no âm-
bito municipal, o gasto com pessoal não pode 
exceder 60% da receita corrente líquida. O 
município deveria, então, buscar meios para 
a redução do percentual. Outro ponto fraco 
que se destaca é a dependência do município 
em relação às receitas vinculadas ao petróleo 
(45% do total). Se o preço do petróleo cai, 



essa receita também cairá, o que pode im-
pactar fortemente as finanças do município. 
A informatização, apesar de ser um ponto 
forte, também se apresenta como um ponto 
fraco, pois somente oito dos 19 tipos de in-
formações estão disponíveis no site oficial da 
prefeitura. E, quanto à interatividade, dos 18 
itens levantados, nove ou 50% não estão dis-
poníveis ao público. Quanto às transações, 
de cinco opções três não funcionam. Apesar 
de possuir legislação sobre zona e/ou área de 
interesse social para assentamentos, o muni-
cípio não dispõe de programas habitacionais 
para realocação da população residente em 
áreas de risco. Existe um plano de governo 
das comunidades porem não executado o 
que também configura como um ponto fraco.

Como oportunidades tem-se a possibilidade 
de ampliação das informações, interatividade 
e transações no site oficial. Outra oportuni-
dade é a de aprimorar as ações relativas às 
receitas relacionadas ao ICMS Verde, já que 
há investimento na implantação de rede de es-
goto e construção de ETEs e ETAs. O estabe-
lecimento 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 é 
possível resolver os problemas existentes no 
município. A destinação do lixo do município 
para aterro sanitário próprio ou em regime de 
consórcio regional também se relaciona com o 
ICMS Verde, além de ações de coleta seletiva. 

Como ameaças, pode-se destacar a relação 
de dependência de receitas vinculadas ao pe-
tróleo (royalties).

Na dimensão cultural pode ser elencado como 
ponto forte o fato de o Centro Histórico de 
Paraty, considerado pela Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO) como “o conjunto arquite-
tônico colonial mais harmonioso do mundo”, 
ser patrimônio nacional tombado pelo Institu-
to do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal (IPHAN). Além disso, existem outras edifi-
cações históricas e espaços culturais. A Flip, 
a Flipinha e FlipZona e a Off Flip são eventos 
que levam à cidade público considerável. Vá-
rias festas religiosas como Festa do Divino, Fo-
garéu, Folia de Reis também atraem devotos e 
turistas. Diversos eventos como os Festivais da 
Cachaça, Cultura e Sabores, Dança Paraty, do 
Camarão e o Bourbon Street Music chamam 
públicos diferenciados e movimentam a cida-
de, assim como outros eventos como o En-

contro Internacional de Aquarelistas, o Paraty 
em Foco, entre outros. Os tradicionais alam-
biques possuem Indicação de Procedência o 
que diferencia e garante a origem do produto. 
Além disso, o Caminho do Ouro, parte da Es-
trada Real, pode ser visitado com guias auto-
rizados. A musicalidade local, relacionada com 
capoeira, jongo, percussão, danças como ci-
randa, cateretê, cana verde, tontinha, caboco 
véio, arara, caranguejo e chapéu e a “Ciranda 
de Tarituba” também são pontos a se desta-
car. Paraty Sport Aventura – o maior parque de 
arvorismo do Brasil, com cinco percursos da 
modalidade e tirolesas, com níveis de dificul-
dade diferenciados – e o Parque Temático Mini 
Estrada Real são opções turísticas relevantes.

Como fraquezas, pode-se apontar a neces-
sidade de manutenção desse conjunto histó-
rico, demandando acompanhamento, fisca-
lização e avaliação contínuos, e envolvendo 
gastos e pessoal especializado. As próprias 
atividades artísticas, culturais e de esporte 
acabam por gerar demandas e despesas, exi-
gindo controle e avaliação constantes. 

Como ameaças, o desgaste do conjunto arqui-
tetônico. A valorização do município e sua ex-
posição podem atrair novos moradores, o que 
eleva a pressão sobre a saúde, a educação, o 
meio ambiente, a segurança, o trânsito. 

Como oportunidades, principalmente para di-
vulgação e destaque, há a criação de um portal 
virtual, que conste o Mapa da Cultura do Rio 
de Janeiro, em que Paraty se destaca. Sobre-
tudo, em virtude deste destaque, valorizar a 
cultura local e os grupos tradicionais culturais 
(música, dança e artesanato) e étnicos (caiça-
ras, quilombolas e indígenas). Criar campa-
nhas de valorização da cultura e história locais, 
ressaltando a riqueza do Centro Histórico são 
oportunidades e um diferencial, para revitalizar 
e manter o patrimônio histórico cultural.

Na dimensão ambiental, pontos fortes são os 
atrativos naturais (enseadas, sacos, cachoei-
ras, ilhas, praias), bem como a existência de 
áreas de pesca. Há ainda 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, es-
tadual e municipal). A existência de legislação 
e relação entre estas esferas permitiu a cons-
trução de proposta de reordenamento turísti-
co e recategorização do Parque Estadual de 
Paraty-Mirim. Este ano, houve uma audiência 

pública para tratar de assuntos pertinentes a 
implantação de lei que institui o plano muni-
cipal de gerenciamento costeiro. A elabora-
ção de projetos pela prefeitura como o Paraty 
Recicla (2009) busca promover o desenvolvi-
mento 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 pro-
jeto a coleta seletiva e reciclagem, a educa-
ção ambiental e a responsabilidade socioam-
biental. Paraty foi escolhida como destino 
piloto da campanha internacional Passaporte 
Verde (Green Passport), do Programa das Na-
ções Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) 
por suas características naturais e culturais e 
por causa do compromisso de alguns envolvi-
dos com o turismo na cidade em preservar os 
ecossistemas naturais, valorizar e proteger o 
patrimônio histórico e cultural do local. A co-
leta de óleo vegetal é uma força por ser fruto 
de uma parceria entre prefeitura, restaurantes 
e instituições. Esta campanha orienta a po-
pulação sobre a importância de desenvolver 
novas atitudes voltadas para reduzir, reutilizar 
e reciclar os resíduos gerados pelo consumo 
do óleo alimentício. 

Como fraquezas, a localização do município, 
em áreas de unidades de conservação, o que 
restringe o uso destas áreas, e exige fiscaliza-
ção e monitoramento contínuos. Paraty sofre 

de vulnerabilidade ambiental, devido às ca-
racterísticas de sua localização (topografia). 

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

Como oportunidade, a implantação da co-
leta de lixo nas comunidades costeiras, que 
colaboraria para a preservação do ambiente 
natural. A manutenção do Passaporte Verde, 
exigindo que Paraty se apresente de forma es-
tratégica para o turista, oferecendo produtos e 
serviços compatíveis com a proposta. A inclu-
são 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 am-
biental 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 recur-
sos naturais. Ao promover o reflorestamento, é 
possível colaborar para a diminuição do efei-
to estufa (créditos de carbono). O Programa 
Carbono Neutro é uma oportunidade, pois tem 
a possibilidade de certificação Carbono Com-
pensado, o que distingue as empresas parti-
cipantes, ao mesmo tempo em que cuida de 
áreas ao longo da BR-101, com a plantação 
de mudas de árvores. Esse plantio é reconhe-
cido e autorizado explicitamente pela Superin-
tendência Regional do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Es-
tado do Rio de Janeiro.
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o que é agenda 21
Durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Am-
biente e o Desenvolvimento (Cnumad) – conhecida por Eco-92, 
Rio-92, ou, ainda, Cúpula da Terra –, encontro, realizado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), no Rio de Janeiro, os 
179 países participantes acordaram e assinaram a agenda 21 
Global, um conjunto de ações para o século XXI que contem-
pla a substituição do modelo desenvolvimentista usado até o 
momento por um mais coerente com um mundo melhor.

Desse conjunto de ações surge um programa baseado num 
documento de 40 capítulos, que constitui a mais abrangen-
te tentativa já realizada de promover, em escala planetária, 
um novo padrão de desenvolvimento, denominado “desen-
volvimento sustentável”. 

resumo do conjunto de ações da agenda 21 Global

7.  Cooperação Internacional para acelerar o desenvolvimen-
to sustentável em países em desenvolvimento.

8.  Combate à pobreza.

9.  Mudança de padrões de consumo.

10.  Dinâmica demográfica e sustentabilidade.

11.  Proteção e promoção da saúde humana.

12.  Elaboração de políticas para o desenvolvimento sustentável.

13.  Proteção da atmosfera: fazendo a transição energética.

14.  Abordagem integrada do uso de recursos do solo.

15.  Combate ao desmatamento.

16.  Detenção da expansão de desertos.

17.  Proteção dos ecossistemas de montanhas.

18.  Atenção às necessidades agrícolas sem destruir o solo.

19.  Sustentação da diversidade biológica.

20.  Administração ambientalmente sustentável da biotecnologia.

21.  Salvaguarda dos recursos oceânicos.

22.  Proteção e administração dos recursos de água doce.

23.  Suprimento urbano de água.

24.  Uso seguro de produtos químicos tóxicos.

25.  Administração de rejeitos perigosos.

26.  Busca de soluções para os problemas do lixo sólido.

27.  Administração de rejeitos radioativos.

Tendo como base a Agenda 21 Global, o Brasil, em 1995, 
desenvolveu sua própria Agenda 21, um método adotado 
e sugerido pelo Ministério do Meio Ambiente, com base em 
compromisso assumido pelo País, em 1992, referendado na 
Conferência de Johanesburgo, dez anos depois. Tem como 
objetivo incentivar e dar subsídios a todos os municípios 
brasileiros para aprenderem a resolver localmente o maior 
número de problemas possível, compartilhando responsabi-
lidades e decisões junto aos governos, ampliando o senso 

OO

Apresentação

O presente trabalho apresenta a atualização do plane-
jamento estratégico do Fórum DLIS (Desenvolvimento 
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 para-
tiense há 15 anos, buscando, por meio de iniciativas 
inovadoras, o desenvolvimento sustentável da cidade 
e, por conseguinte, de toda a Região da Costa Verde, 
nas esferas social, econômica e ambiental. 

o que é dlis
É a sigla para “desenvolvimento local integrado e 
sustentável”. Pretende representar um novo con-
ceito de desenvolvimento e uma nova estratégia 
para sua implantação. O conceito de DLIS parte 
do pressuposto de que o crescimento econômico 
é necessário, mas não é suficiente para promover o 
desenvolvimento que vai muito além do âmbito da 
economia. Este novo sentido de desenvolvimento 
funciona de forma integral, melhorando a qualidade 
de vida do indivíduo (desenvolvimento humano), da 
coletividade (desenvolvimento social) e da geração 
atual e futura, sem esgotar recursos naturais (de-
senvolvimento sustentável).

Fazer o desenvolvimento humano, social e susten-
tável nos desafia a pensar na articulação da dina-
mização do crescimento econômico com outros 
fatores como o capital humano, o capital social, o 
capital empresarial e o capital natural, tendo como 
ponto de partida a sensibilização das lideranças lo-
cais para a construção de parcerias entre atores do 
Estado, do mercado e da sociedade.

Para tanto, o DLIS fundamenta sua estratégia em 
aspectos como a:

1. Participação organizada da comunidade local; 

2. Parceria entre Estado, mercado e sociedade; 

3.  Capacitação continuada para o planejamento e 
a gestão compartilhada do desenvolvimento;

4.  Oferta articulada e convergente de investimen-
tos governamentais e não governamentais; 

5.  Difusão da cultura empreendedora e o apoio ao 
empreendedorismo local; e

6.  Oferta adequada de crédito para micro e peque-
nos empreendedores, por meio de instrumentos 
de crédito produtivo popular (microcrédito).  
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agenda 21 de Paraty: 15 anos de sucesso
Em 1998, o Sebrae iniciou um mapeamento, 
em Paraty, das principais atividades econô-
micas cujo desenvolvimento poderia ser im-
pulsionado com ações concretas a partir da 
implantação de um fórum de desenvolvimento 
local, gerando resultados positivos no plano 
econômico e social para o município. 

Dois anos depois, mais de 20 instituições 
parceiras e representantes dos mais diversos 
setores públicos e privados da sociedade pa-
ratiense, com o apoio do Sebrae, formaram o 
Fórum DLIS, que tem como objetivo, a partir 
do diagnóstico realizado em 1998, de forma 
apartidária, sugerir projetos e programas prio-
ritários para o desenvolvimento sustentável 
do município. O primeiro passo, ainda no ano 
2000, foi traçar o Plano de Desenvolvimento 
Local Integrado Sustentável (anexo 1) e, dois 
anos depois, o Planejamento Estratégico. 
Ambos resultaram na revisão do Plano Diretor 
de Paraty, inserindo critérios de participação 
comunitária e conceitos de sustentabilidade, 
tendo como referência o Estatuto da Cidade, 
na época, ainda em discussão no Congresso 
Nacional (aprovado no ano seguinte). Outro 
resultado foram as bases que seriam utiliza-
das na estruturação do Plano Diretor de Tu-
rismo, necessário para ordenar uma das mais 
importantes atividades do município.

O diagnóstico de ações a serem realizadas para 
o desenvolvimento do município continuou a 
ser feito pelo Fórum DLIS de Paraty, que foi ofi-
cializado pela prefeitura local, em 2009, como 
espaço de construção da Agenda 21 – que viria 
a ser criada no ano seguinte –, possibilitando 
uma ampla reflexão sobre a relação do indivíduo 
com a sociedade e o ambiente em que vive. 

A Agenda 21 de Paraty teve como pressu-
posto esse conjunto de informações estraté-
gicas cujas propostas, compiladas e organi-
zadas, se transformaram em um documento 
oficial, homologado por lei municipal, com o 
objetivo de nortear as ações e projetos futu-
ros, de acordo com o macroplanejamento da 
Agenda 21 brasileira. 

Por terem um trabalho indissociável, o Fórum 
DLIS e a Agenda 21 de Paraty são conside-
rados como um único conjunto. Ao longo do 
tempo, em termos práticos, o Fórum DLIS/
Agenda 21 têm possibilitado a realização de 

diversas outras ações de políticas públicas, 
por meio do planejamento participativo e do 
gerenciamento integrado como: a revitalização 
do Caminho do Ouro, a implantação do Agro-
ecoturismo e do médico de família, do registro 
de IG da Cachaça, da Gastronomia Sustentá-
vel, do Carbono Compensado e da campanha 
de coleta de óleo vegetal usado “Não jogue 
seu óleo pelo ralo”. Todas essas ações com-
põem, de forma integrada, o Projeto Vivência 
Paraty, reconhecido como uma referência em 
Agenda 21 pelo Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (Pnuma) e pelo Minis-
tério do Meio Ambiente (MMA) no evento de 
lançamento da campanha Passaporte Verde 
na Rio+20, evento que propôs um balanço 
das ações referendadas na Eco-92. A Agenda 
21 de Paraty habilitou a cidade e a Região da 
Costa Verde como referência para o mundo, 
ao se destacar naquele evento de 2012.

Por todas essas ações, Paraty se destacou no 
cenário nacional e tornou-se caso de sucesso, 
com a mudança de padrões e hábitos dos pa-
ratienses rumo ao desenvolvimento sustentável. 

A Agenda 21 de Paraty é um arranjo institu-
cional, um pacto social para o desenvolvi-
mento local integrado e sustentável do muni-
cípio. E como toda e qualquer sociedade está 
sempre em mudanças, Paraty não é diferente: 
há mudanças que precisam ser observadas e 
acolhidas. Por este motivo, surgiu a necessi-
dade de atualizar o plano de desenvolvimento 
sustentável, criado no ano 2000, propondo 
novas ações ou adequando as já existentes.

Para alcançar a sustentabilidade integral, o 
município necessita aplicar um conjunto de 
práticas econômicas, financeiras e adminis-
trativas que visam\ o desenvolvimento eco-
nômico, preservando o meio ambiente e ga-
rantindo a manutenção dos recursos naturais 
para as futuras gerações. Essas práticas já 
estão na pauta da Agenda 21 de Paraty.

O grande desafio da política econômica local 
para ser sustentável é gerar crescimento eco-
nômico, lucro, renda e criar empregos, sem 
ocasionar danos ao meio ambiente.  Em con-
trapartida, governos com atitudes sustentáveis 
geram mais economias financeiras a médio 
e longo prazos. Sua imagem melhora muito 
diante os cidadãos e consumidores. Todos – 
administração pública e cidadãos – só têm a 

de comunidade e responsabilidade social e a 
consciência individual dos cidadãos sobre o 
papel ambiental, econômico, social e político, 
sempre pensando em um futuro melhor para 
todos, numa sociedade mais justa, eficiente e 
com desenvolvimento sustentável. 

A Agenda 21 brasileira não impôs ações à po-
pulação para alcançar esse novo modelo. Pelo 
contrário, conta com sua integração e parti-
cipação efetiva como parceira das entidades 
públicas e privadas. As bases da Agenda Bra-
sileira obedecem a dois princípios interdepen-
dentes: a ética da sustentabilidade, como valor 
universal; e a afirmação da identidade brasileira, 
nas suas particularidades históricas e regionais.

A construção do desenvolvimento nacional 
sustentável é uma tarefa para toda a socieda-
de brasileira e não apenas para os governos. 
Exige o empenho, entre outros, dos setores 
financeiro e produtivo, como também o enga-
jamento de cada cidadão.

O processo de concentração de renda apare-
ce como forte obstáculo à sustentabilidade. 
Tanto a disparidade entre segmentos sociais 
como entre regiões têm forte influência na ge-
ração de problemas sociais e ambientais.

O desenvolvimento será construído sob uma 
ótica integradora, que vê o território em es-
treita ligação com o capital humano. Implica 
privilegiar a resolução dos conflitos entre os 
vários níveis coletivos no desenvolvimento lo-
cal, que deve ser o ponto de partida.

A viabilidade da Agenda 21 depende da ca-
pacidade de suas estratégias integrarem os 
planos, projetos e ações governamentais de 
desenvolvimento em vigor, mantendo um di-
álogo constante com os participantes, para 
estarem de acordo com as mudanças, man-
tendo um equilíbrio entre a inovação e a valo-
rização das práticas existentes que apresen-
tem componentes de sustentabilidade, a fim 
de diminuir as resistências às mudanças e va-
lorizar as iniciativas criadas ou já existentes.

Para o êxito da Agenda 21, também é neces-
sário o fortalecimento de todos os meios de-
mocráticos para desenvolver a cidadania ativa 
e aperfeiçoar ou criar as instituições com um 
desenho que corresponda à vida democrática 
no País, além de promover uma gestão inte-

grada e participativa. Isso implica em uma re-
orientação das políticas de desenvolvimento 
e da reestruturação significativa dos sistemas 
de gestão, de modo a permitir o planejamen-
to intersetorial e a implantação de programas 
conjuntos de grande e pequena escala.

A Agenda 21 deve ter foco na ação local, par-
tindo do princípio de sua eficácia, seja para pro-
mover o desenvolvimento, seja para preservar os 
recursos naturais estratégicos para manutenção 
da qualidade de vida das comunidades, incluindo 
o fortalecimento dos municípios e a aplicação do 
princípio de subsidiariedade (segundo o qual, em 
termos de competências, as entidades públicas 
superiores só devem fazer prevalecer sua ação 
sobre as inferiores – sejam países-membros, 
municípios, entidades menores ou cidadãos – 
quando estas, a seu critério, não estiverem ap-
tas a executá-las de modo eficiente). Também 
deve promover uma mudança no enfoque das 
políticas de desenvolvimento e de preservação 
do meio ambiente, com a substituição paulatina 
dos instrumentos punitivos pelos de incentivo.

“Na primeira Assembleia de 2015, realizada 
em 18 de março, em que se refletiram os 15 
anos do Fórum DLIS/Agenda 21 de Paraty, 
ficou em evidência a necessidade da atua-
lização do Plano de Desenvolvimento Sus-
tentável de Paraty com base no Zoneamento 
Ecológico Econômico e Costeiro realizado 
pelo INEA. Com ênfase, foi citada a inclusão 
da Agenda 21 de Paraty no documento das 
Agendas 21 Mundiais pela Universidade de 
Quebec, no Canadá, bem como a retomada 
da Agenda 21 Escolar do município. Também 
se destacaram no contexto: o processo de 
conferências da Juventude pelo Clima, rumo 
à COP-21, a guinada da prefeitura – de ina-
dimplente para uma situação de adimplência 
–, a retomada da sua participação no Fórum 
DLIS, com a reestruturação dos membros do 
Fórum e do Grupo Diretivo, bem como a re-
valorização dos projetos desenvolvidos pela 
Agenda 21 de Paraty, como ‘Gastronomia 
Sustentável’, ‘Vivência Paraty’, ‘Passaporte 
Verde’, certificação da cachaça de Paraty, 
‘Caminho do Ouro’, coleta do óleo usado e 
carbono compensado.”

Lia Capovilla
Coordenadora Geral do Órgão Diretivo do Fó-

rum DLIS/Agenda 21 de Paraty
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Conquistas da Agenda 21 de Paraty

Histórico das ações do Fórum DLIS para a Agenda 21
Torna-se novamente importante destacar que as ações do Fórum DLIS foram captadas pela 
Agenda 21 local, assim como seus objetivos, passando as duas instâncias a atuarem de forma 
complementar no desenvolvimento do Município de Paraty.  

Data Ações

1/3/2010
Apresentação da lei que oficializa o Fórum DLIS/ Agenda 21 de Paraty, 
eleito por aclamação o órgão diretivo, coquetel de lançamento do livro 
Delícias de Paraty, ligado ao projeto da gastronomia sustentável. (anexo 4)

15/4/2010

Apresentação da Gastronomia  Sustentável de Paraty no Festival Bra-
sil Sabor, realizada pela Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Res-
taurantes) no Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro.  (Folha do Litoral 
87, pag. 4 ).

20/5/2010
Composição do órgão diretivo, aprovação de entidades ingressadas, 
apresentação de minutas do regimento interno, do calendário das as-
sembleias ordinárias 2010 e do plano de trabalho do órgão diretivo.

24/6/2010
Composição do órgão diretivo, análise e discussão do regimento inter-
no. Aprovação de entidades ingressadas. Aprovação do calendário das 
assembleias ordinárias 2010 do e plano de trabalho do órgão diretivo.

20/7/2010
Composição do órgão diretivo, aprovação do regimento interno. Análise 
e discussão da oficialização do órgão diretivo. (anexo 5)

04/8/2010

Abertura do I Circuito  de Pratos Literários da  Gastronomia Sustentável 
de Paraty na Off Flip com o lançamento do Livro Delícias de Paraty e en-
cerramento no Festival da Cachaça e Produtos Típicos de Paraty, dia 21 
de agosto, comemorando a oficialização do dia do Caminho do Ouro, em 
seu 350º aniversário. (Folha do Litoral 89).

27/10/2010
Composição do órgão diretivo, análise e discussão da oficialização do 
órgão diretivo e da adesão e regularização dos participantes. Aprovação 
de entidades ingressadas.
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ganhar com estas atitudes, pois terão um meio 
ambiente preservado, maior desenvolvimento 
econômico e a garantia de uma vida melhor e 
mais saudável para as futuras gerações.

conceitos, áreas temáticas e ações 
prioritárias da agenda 21
O Programa Agenda 21 de Paraty, tendo como 
base a Agenda 21 do MMA e os princípios da 
Carta da Terra – documento idealizado pela 
ONU, em 1987, para defender os interesses 
sustentáveis, a paz e a justiça socioeconômica 
–, busca contribuir com os Objetivos e Metas 
do Milênio cujas referências conceituais são a 
sociedade sustentável, a justiça ambiental, a 
cidadania ativa e a democracia participativa.

Áreas temáticas da agenda 21

• Agricultura sustentável.

• Cidades sustentáveis.

• Infraestrutura e integração regional.

• Gestão dos recursos naturais.

• Redução das desigualdades sociais.

•  Ciência e tecnologia para o desenvolvi-
mento sustentável.

A agenda para o século 21 garante aos cida-
dãos presentes e futuros: o direito à terra, à 
moradia, ao saneamento ambiental, e também 
a um sistema de transporte e mobilidade cole-
tivo, com preço justo e de qualidade, à segu-
rança pública, a médicos de família que olhem 
nos olhos dos pacientes e sintam a sua dor, a 
professores que ensinem a seus alunos sobre 
a importância dos saberes e fazeres de sua co-
munidade, por meio da arte da pedagogia da 
sustentabilidade, da ética e da solidariedade.

Plataforma das 21 ações prioritárias
i.  a economia da poupança na sociedade 

do conhecimento

Objetivo 1 -  Produção e consumo sustentáveis 
contra a cultura do desperdício.

Objetivo 2 -  Ecoeficiência e responsabilidade 
social das empresas.

Objetivo 3 -  Retomada do planejamento es-
tratégico, infraestrutura e inte-
gração regional.

Objetivo 4 -  Energia renovável e a biomassa.

Objetivo 5 -  Formação e conhecimento para o 
desenvolvimento sustentável.

ii.  inclusão social para uma socieda-
de solidária

Objetivo 6 -  Educação permanente para o tra-
balho e a vida.

Objetivo 7 -  Promover a saúde e evitar a do-
ença, democratizando o SUS.

Objetivo 8 -  Inclusão social e distribuição de 
renda. 

Objetivo 9 -  Universalizar o saneamento am-
biental protegendo o ambiente e 
a saúde.

iii.  estratégia para a sustentabilida-
de urbana e rural

Objetivo 10 -  Gestão do espaço urbano e a 
autoridade metropolitana.

Objetivo 11 -  Desenvolvimento sustentável do 
Brasil rural.

Objetivo 12 -  Promoção da agricultura sus-
tentável.

Objetivo 13 -  Promover a Agenda 21 Local e 
o desenvolvimento integrado e 
sustentável.

Objetivo 14 -  mplantar o transporte de massa 
e a mobilidade sustentável.

iV. recursos naturais estratégicos: 
água, biodiversidade e florestas

Objetivo 15 -  Preservar a quantidade e melhorar 
a qualidade da água nas bacias 
hidrográficas.

Objetivo 16 -  Política florestal, controle do des-
matamento e corredores de bio-
diversidade.

V. Governança e ética para a promo-
ção da sustentabilidade

Objetivo 17 -  Descentralização e o pacto fe-
derativo: parcerias, consórcios 
e o poder local.

Objetivo 18 -  Modernização do Estado: ges-
tão ambiental e instrumentos 
econômicos.

Objetivo 19 -  Relações internacionais e gover-
nança global para o desenvolvi-
mento sustentável.

Objetivo 20 -  Cultura cívica e novas identidades 
na sociedade da comunicação.

Objetivo 21 -  Pedagogia da sustentabilidade: 
ética e solidariedade.
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19/4/2012 Fórum temático sobre coleta seletiva e reciclagem.

2/6/ 2012
Lançamento da  Campanha Global Passaporte Verde na Rio +20 (Cor-
covado Rio) Turismo Sustentável por um Planeta Vivo, do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma).

18/6/2012

Auditório do Museu da República, Catete, Rio de Janeiro: a Agenda 21 
de Paraty participa do Simpósio Internacional Agenda 21. Representan-
tes das Agendas 21 do Brasil, França, Portugal e Canadá apresentaram 
os panoramas atuais e perspectivas pós-Rio+20.

4/7/2012

Abertura Off Flip, com III Circuito  Pratos Literários da Gastronomia  de 
Paraty e lançamento da nova edição do livro Delícias de Paraty – cole-
tânea de receitas típicas e sustentáveis. Encerramento dia 21 de agosto 
no evento de  comemoração do 352º aniversário do Caminho do Ouro. 
(Folha do Litoral 106).

15/8/2012 Fórum temático sobre saneamento básico.

21/9/2012
Assinatura e entrega da carta compromisso cidades sustentáveis e do 
plano de governo das comunidades aos candidatos à eleição municipal.

18/10/2012 Assembleia geral

14/11/2012

Apresentação da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) no 
Estado e Estratégia do Núcleo Especial da Agenda 21/Digat de criação 
do programa de implantação da A3P pelas Agendas 21 municipais do 
Estado do Rio de Janeiro.

30/11/2012
Assembleia geral - Segunda edição de Certificação da Gastronomia Sus-
tentável e do Carbono Sustentável.

24/1/2013 Assembleia ordinária - eleição do Órgão Diretivo 2013-2015.

7/3/2013
Assembleia ordinária: posse do novo Órgão Diretivo e fórum temático 
“Segurança, Saúde, Juventude e Desenvolvimento Local”

20 a 22/3/2013
Contribuição da Agenda 21 no evento “Refletir Brasil”, realizado pelo 
Grupo OCA Brasil e S3 Studium.

15/4/2013 Encontro com o prefeito.

23/5/2013
Assembleia ordinária: nivelamento, aprovação do Plano de Trabalho de 
2013 e criação dos Grupos de Trabalho (Certificação, Documentação e 
Turismo Sustentável).

2/6/2013 IV Circuito Pratos Literários da Gastronomia Sustentável de Paraty.

18/6/2013
Assembleia ordinária e fórum temático sobre a ocupação costeira e o 
plano de gestão da APA Cairuçu.

21/8/2013 Off Flip

28/8/2013
Assembleia ordinária e fórum temático “Apresentação dos Planos de 
Educação Ambiental de Itaipu, Petrobras e Eletronuclear”.

2/10/2013
Assembleia ordinária e fórum temático sobre implantação do Plano Mu-
nicipal de Saneamento.

18/10/2013
Assembleia extraordinária e fórum temático sobre o fortalecimento dos 
negócios locais “ Instituições em Diálogo para o Desenvolvimento Sus-
tentável de Paraty”.

27/11/2010

Abertura do Circuito Pratos Caiçaras da Gastronomia Sustentável, com 
a apresentação do Planejamento Estratégico GS/Sebrae e do projeto de 
lei da Gastronomia Sustentável. O evento foi encerrado com as certifica-
ções da GS 2010, Carbono Compensado e o Prove-Inea da campanha: 
“Não jogue seu óleo pelo ralo” (Folha do Litoral 92).

14/12/2010
Composição do órgão diretivo, aprovação calendário 2011. Análise e dis-
cussão sobre contribuição da Agenda 21 ao processo de construção do 
plano diretor do município.

24/1/2011
Primeira Assembleia (extraordinária) - aprovação do documento de con-
tribuição da Agenda 21 ao Plano Diretor.

31/1/2011
Entrega do Ofício de contribuição da Agenda 21 ao Plano Diretor à Pre-
feitura Municipal.

23/2/2011
II Assembleia (extraordinária) – aprovação do Plano de Trabalho para 
2011 e criação do Grupo de Trabalho para elaborar o Termo de Referên-
cia da contratação da consultoria.

28/4/2011
Apresentação dos pratos da GS de Paraty no evento Brasil Sabor, ocor-
rido no MAM.

27/5/2011

Instituída Lei municipal n° 1839 de 3 de maio de 2012 (fl.105) e apresen-
tação dos pratos da Gastronomia Sustentável de Paraty, no evento Brasil 
Sabor. Assinatura do termo de cooperação técnica entre MAM, Abrasel 
e Prefeitura de Paraty para divulgação das ações da Agenda 21 Paraty, 
com a chancela do Passaporte Verde: Gastronomia Sustentável, Agroe-
coturismo – Vivência Paraty, Carbono Compensado e a campanha “Não 
jogue seu óleo pelo ralo”. (Folha do Litoral 100).

15/6/2011 Discussão sobre Termo de Referência.

28/6/2011
Entrega de Ofício solicitando ao prefeito uma portaria reconhecen-
do os componentes do Órgão Diretivo eleitos em assembleia geral de 
14/12/2010.

30/6/2011
Publicação de Portaria assinada pelo prefeito José Carlos Porto Neto, 
reconhecendo os membros do Órgão Diretivo da Agenda 21 de Paraty.

6/7/2011

Abertura na Off Flip do II Circuito Pratos Literários da Gastronomia Sus-
tentável de Paraty, encerrado no Festival da Cachaça e Produtos Típicos 
de Paraty, dia 21 de agosto, por conta das atividades de comemoração 
do 351º aniversário do Caminho do Ouro. (Folha do Litoral 97).

24/8/2011 Discussão do Termo de Referência.

14/12/2011
Aprovação do Termo de Referência e do ofício que será encaminhado às 
empresas de consultoria solicitando orçamento.

15/2/2012

Aprovação do calendário dos fóruns temáticos do ano; aprovação do ofí-
cio a ser encaminhado à prefeitura solicitando contratação de consultoria 
para a construção da Agenda 21; eleito grupo de trabalho para atualizar 
plano de governo das comunidades para apresentação aos candidatos à 
eleição municipal; aprovação do plano de trabalho do Fórum para 2012.

5/3/2012

Fórum temático sobre Passaporte Verde e Projeto Orla; entrega dos cer-
tificados Prove/Coleta do óleo: Cond. Laranjeiras, Defesa Civil, Pousada 
Villas de Paraty, restaurante Bistrô Brasil. Entrega dos certificados carbo-
no compensado: Transportadora Santa Clara, Otoendo Serviços Médicos, 
Paraty.com, Peixaria Lara, Embarcação Ilha Rasa, Embarcação do Sítio do 
Canhanheiro, Sítio Canhanheiro, Paraty Convention Bureau, Pousada do 
Príncipe, Pousada Villas de Paraty, Pousada Rumo dos Ventos, Seduma, 
Embarcações Maria Panela 1 e 2, Amor Eterno 3 e Menon Menon.
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AA

Metodologia

A metodologia adotada neste trabalho obje-
tiva marcar as importantes fases para a atu-
alização do Fórum DLIS/Agenda 21 de Para-
ty, utilizando o planejamento participativo e 
o gerenciamento global para a qualidade in-
tegral, consolidando-se como uma estraté-
gia cidadã de transformação da sociedade. 
Na prática esta estratégia tem possibilitado, 
não só a construção de uma memória cole-
tiva dos problemas do município, mas tam-
bém a participação efetiva das instituições 
e dos indivíduos na elaboração de planos, 
projetos e condução das políticas públicas.

Dois marcos habilitam o Fórum DLIS de Pa-
raty como uma nova referência de geren-
ciamento para a Qualidade Integral: a ofi-
cialização como órgão executor da Agenda 
21, pelo governo municipal, em 2009, e o 
reconhecimento como o promotor da Cam-
panha Global Passaporte Verde, três anos 
depois, pelo Ministério do Meio Ambiente, 
Secretaria de Estado de Ambiente do Rio 
de Janeiro e Pnuma, durante o evento de 
lançamento da iniciativa, na Rio+20.

Esta proposta de desenvolvimento de uma 
cultura de Qualidade Integral depende ba-
sicamente de uma educação ecopedagógi-
ca, que possibilite aos indivíduos aprimo-
rarem suas qualidades inatas e adquiridas, 
para que possam, por meio de análise e 
síntese, operarem na transformação da lin-
guagem e do pensamento de que o conhe-
cimento, a percepção, a comunicação, a 
aprendizagem e a organização de todos os 
seres vivos como um todo pertencem uns 
aos outros, e, por isso, deve-se desenvol-

13/11/2013
Encontro de Educação Ambiental e Agenda 21 na Gestão por Bacias 
Hidrográficas.

27/11/2013
Assembleia ordinária e fórum temático sobre turismo sustentável e Pas-
saporte Verde.

19/12/2013
Certificação Agenda 21 ações sustentáveis no município (Gastronomia 
Sustentável, Carbono Compensável, Prove).

28/3/2014
Coleta do óleo vegetal e o ICMS Ecológico, Projeto SIM (Sustentabilidade 
em Instituições e Municípios).

23/5/2014 Capacitação aos membros do Comdema sobre o Código Municipal Ambiental.

27/6/2014 Fortalecimento dos negócios locais.

25/7/2014 Alinhamento de ações do Sebrae e Agenda 21 de Paraty.

27/8/2014 Revisão do Plano DLIS 2000 e os documentos da Agenda 21.

26/9/2014
Encontro com tema “Comamp Cadê Você?” sobre a retomada do Con-
gresso Municipal das Associações de Moradores de Paraty.

24/10/2014 Integração dos PEAs da Costa Verde.

Estratégias de planejamento e gestão compartilhada do desenvolvimento local exigem tempo de 
maturação. Não se consegue constituir um Fórum de Desenvolvimento Local / Agenda 21 com 
autonomia e sustentabilidade em curto prazo nem realizar as ações de uma agenda local e verifi-
car seus resultados e impactos. Por isso, tais estratégias precisam ter continuidade por um longo 
período, para conseguirem efetivamente produzir uma mudança de modelos mentais, de visões 
de mundo. As estratégias de promoção do desenvolvimento local trabalham com a construção de 
um novo padrão de relacionamento entre Estado, mercado e sociedade. Seu horizonte ideal é a 
universalização da cidadania, no sentido da ampliação dos direitos e oportunidades para todos; 
o enraizamento da democracia, no sentido da ampliação dos níveis de empoderamento; e a con-
quista da sustentabilidade, no sentido da construção de novas formas de produção e consumo 
ambientalmente equilibradas.
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Muitos dos aspectos abordados nas dimensões poderiam fazer parte de outro tema – principalmen-
te os relacionados à econômica – por não serem estanques. No entanto, fez-se necessária a divisão 
de tais aspectos em dimensões distintas por apontarem uma direção para o aproveitamento total 
das potencialidades do Município de Paraty e as oportunidades para o seu desenvolvimento. 

O aumento do emprego, da renda, da diversificação e fortalecimento dos setores econômicos 
(turismo, agricultura, indústria e comércio e serviços) encontra-se na dimensão econômica. 

O foco da dimensão social é trabalhar as vocações locais formando o capital social, reduzindo 
a exclusão, melhorando a qualidade de vida e ampliando as condições de acesso à saúde, edu-
cação, saneamento e sistemas públicos de transporte. 

Na dimensão política procura-se buscar ferramentas para: modernizar/reestruturar a gestão 
pública para boa governança, delegar poderes, promover a transparência e o fortalecimento da 
democracia participativa, e desenvolver novos instrumentos de gestão com a criação e manuten-
ção de canais de comunicação que favoreçam parcerias entre a sociedade civil e o poder público. 

A dimensão cultural visa o resgate e a valorização da cultura, esporte e lazer locais em todos os 
seus setores, fortalecendo a coesão social e aumentando a autoestima do cidadão. 

Por fim, a dimensão ambiental propõe a utilização e conservação dos recursos naturais de for-
ma sustentável, a capacidade de suporte e a sustentabilidade dos ecossistemas, e a valorização 
da educação ambiental.

 

1. 
Dimensão 
econômica 

2. 
Dimensão 

social  

3. 
Dimensão 

política 

4. 
Dimensão 

cultural 

5. 
Dimensão 
ambiental 

ver um gerenciamento integrado, com base em uma contínua reflexão ética e operacional sobre 
a autonomia do indivíduo e a dinâmica social.

Agenda 21 de Paraty se baseia na Metodologia aplicada pelo Ministério do Meio Ambiente para 
agendas locais. As bases metodológicas da agenda contêm os seguintes objetivos principais:

• Contextualizar o município.

• Diagnosticar as dimensões. 

• Traçar o plano de ação.

Como forma de apoio à metodologia escolhida, desenvolveu-se uma pesquisa secundária por 
meio de diversos estudos já efetuados nas áreas e também foram realizadas pesquisas especí-
ficas sobre o município.

A programação abaixo expõe as etapas cumpridas para o alcance dos objetivos propostos:

• Sensibilização;

• Reuniões da equipe de consultores com as entidades envolvidas no processo (anexo 4);

• Pesquisas de campo sobre a percepção da comunidade e instituições;

• Entrevistas individuais com as lideranças e formadores de opinião;

• Oficina de planejamento World Café; 

• Sistematização das informações;

• Elaboração e análise dos resultados; e

• Fechamento do documento.

O gerenciamento foi desenvolvido a partir dos diagnósticos analíticos e participativos, em que as 
prioridades são apresentadas de forma sintética ao ciclo operacional: planejar, fazer, verificar 
e agir, feito de forma participativa pelos coordenadores e componentes do fórum.

As ações propostas pelo Fórum DLIS para a Agenda 21 de Paraty abrangem diversas áreas de 
atuação interdependentes. No entanto, de forma didática e com a intenção de permitir uma exe-
cução mais otimizada, propõe-se decompor tais ações em cinco dimensões: econômica, social, 
política, cultural e ambiental. Para o alcance dos objetivos anteriormente indicados, a equipe 
consultora usou um critério de adaptação nos instrumentos de avaliação (fichas) propostos pelo 
documento referencial e aplicou-as nas seguintes dimensões, conforme diagrama:
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Mais detalhado, o mapa de Paraty.

Fonte: Instituto Virtual de Turismo (IVT)

O clima é tropical úmido de encosta (Serra 
do Mar), ocorrendo chuvas orográficas (eva-
poração e evapotranspiração). Atualmente 
é a segunda região mais chuvosa do Brasil, 
perdendo somente para Amapá (cidade de 
Calçoene). As rochas presentes são dos perí-
odos pré-cambrianos.

A temperatura média anual é de 27 °C. O ve-
rão é o período mais quente, sendo nas ou-
tras estações a temperatura mais amena. A 
flora da Mata Atlântica – que ocupa cerca de 
75% do território de Paraty, segundo a ONG 
SOS Mata Atlântica –, é bem diversificada, 
mostrando principalmente de palmeiras, bro-
mélias e orquídeas. O relevo é irregular, fato 
que faz com que ocorra a presença de cacho-
eiras e cascatas.

Quanto à fauna marinha, existem centenas 
de espécies de peixes na Baía de Paraty. Na 
parte dos manguezais há uma grande diver-
sidade de crustáceos da região, como suru-
ru, vongoli, tarióba, praguaí, ostra, camarão, 
siri e caranguejo. Na Baía de Ilha Grande há 
a maior variedade de golfinhos e baleias do 
Brasil. É lá que eles descansam, cuidam de 
seus filhotes e se alimentam.

Já na fauna terrestre há uma grande diver-
sidade de animais como jaguatirica, lontra, 
raposa, veado, gambás, capivara, paca, ma-

cacos, tatu, porco-do-mato, cotia, mono-car-
voeiro (maior primata americano), aves como 
sabiá, papagaio, periquito, pica-pau, tucano, 
mutum, macuco, gaviões e répteis como co-
bras e lagartos.

A atividade turística representa aproximada-
mente 80% da economia da cidade. Segundo 
o Censo do IBGE de 2010, o município pos-
suía 16.293 domicílios, dos quais 19% eram 
de uso ocasional, demonstrando o forte perfil 
turístico local. Na Relação Anual de Informa-
ções Sociais (Rais), do Ministério do Traba-
lho, do mesmo ano, Paraty contava com 90 
estabelecimentos hoteleiros, ratificando este 
perfil. Conforme estimativa encaminhada pelo 
IBGE ao Tribunal de Contas da União (TCU) 
em julho de 2013, a população de Paraty era 
de 39.434 pessoas, com uma área territorial 
925,392 km² e densidade demográfica 40,57 
hab/km². O município tinha, no mesmo perí-
odo, um contingente de 25.794 eleitores, de 
acordo com dados do Tribunal Superior Elei-
toral, correspondente a mais de 65% do total 
da população. Em 2014, dados da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos apontavam 
que a cidade tinha três agências de correios, 
incluindo agências comunitárias. Já o Banco 
Central informou que, também em 2014, ha-
via seis agências bancárias. 

Paraty fica a 258 quilômetros da capital flumi-
nense e é cortada pela Rodovia BR-101 Rio-
Santos, o principal meio de acesso às demais 
localidades do Estado do Rio de Janeiro e ao 
litoral norte de São Paulo. Algumas distâncias 
rodoviárias, tendo como referência a Alameda 
Princesa Isabel, s/nº, sede da prefeitura, no 
Bairro Pontal:  

localidade distância

São Paulo 330 km

Cunha 47 km

Ubatuba 72 km

Angra dos Reis 100 km

Rio Claro 116 km

Mangaratiba 141 km

Fonte: Google Maps

A cidade é dividida em três distritos: Paraty 
(Sede), Paraty-Mirim e Tarituba (ex-Humaitá). 
O mapa abaixo mostra o contorno do Muni-
cípio de Paraty. Parte predominante do terri-

  Paraty  em
   Detalhes      

PPParaty é um município do com característi-
cas únicas. Reúne uma exuberante beleza 
natural, mar de águas calmas e navegáveis, 
muitas áreas ambientalmente protegidas e 
um lado histórico-cultural cheio de tradi-
ções mantidas com muito empenho.

Município do Estado do Rio de Janeiro, lo-
caliza-se na Região Turística da Costa Ver-
de, Mesorregião geográfica Sul Fluminense 
e Microrregião da Baía de Ilha Grande, e 
está a 23° 13’ 21” de latitude Sul e 44° 42’ 
50” de longitude Oeste, com uma altitude 
média ao nível do mar e, na Serra, chegan-
do até 1.800 metros. Faz divisa com o Es-
tado de São Paulo e tem como municípios 
limítrofes Angra dos Reis, a norte, Cunha 
(SP), a oeste, Ubatuba (SP), ao sul, e o 
Oceano Atlântico, a leste. 

Mapa do estado do rio de Janeiro.
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cidade sustentável
Reconhecida nacionalmente por seu patri-
mônio histórico e cultural, com casarões e 
igrejas em estilo colonial, calendário cultural 
diversificado, celebrações de festas religio-
sas tradicionais e manifestações artísticas, 
Paraty consolidou-se como destino de tu-
rismo cultural e preza pela manutenção de 
suas manifestações artísticas autênticas e 
seu conjunto arquitetônico, que representam 
não somente a história local, mas de todo 
o País, e a identidade de seus habitantes, 
provenientes de culturas indígena, africana 
e portuguesa.

A valorização desse mosaico cultural, com-
posto por dança, música, folclore, artesanato 
e gastronomia, atrai milhares de turistas anu-
almente, desencadeando na promoção da 
identidade cultural, na preservação e conser-
vação do patrimônio e na promoção econômi-
ca de bens culturais.

Para a manutenção dessa atividade de forma 
sustentável, foi necessário implantar ações 
conjuntas, planejadas e geridas entre as áre-
as de turismo e de cultura. Neste contexto, o 
governo local investe em informações, em po-
líticas públicas e no reconhecimento da cul-
tura popular como indutor de fluxo turístico. 
Dessa forma, é possível preservar a cultura da 
cidade e oferecer às comunidades bem-estar 
e oportunidade de participação.

Paraty se consolidou como destino turís-
tico com o apoio do Ministério do Turismo, 
por meio do projeto “Destinos Referência 
em Turismo Cultural”. A prefeitura de Paraty 
implantou um modelo de gestão descentra-
lizada, com integração de diversas instâncias 
da gestão pública, da iniciativa privada e da 
sociedade civil, por meio da criação e organi-
zação dos arranjos institucionais.

O projeto tem como premissa a participação 
efetiva dos representantes locais e das orga-
nizações não governamentais, fortalecendo 
as entidades públicas e privadas. A formação 
de um grupo gestor para liderar esse proces-
so foi o que, de fato, impulsionou Paraty. Uma 
das ações foi a retomada do Conselho Muni-
cipal de Turismo (Comtur), que assumiu o pa-
pel de coordenar o processo, com o objetivo 
de garantir a continuidade das ações na área 
do turismo de forma articulada.

seus objetivos são:
-  Oferecer um turismo cultural sustentável, 

com participação da sociedade, exaltando 
a cultura local e preservando o patrimônio 
arquitetônico.

-  Elaborar um plano de desenvolvimento de-
finido e um arranjo institucional organizado 
e atuante.

tório municipal é de preservação ambiental, concorrendo, para tanto, grande área do Parque Na-
cional da Serra da Bocaina, o Parque Estadual de Paraty-Mirim, a Área de Preservação Ambiental 
de Cairuçu, a terra indígena Guarani-Araponga, a Reserva Ecológica Estadual da Juatinga e a 
Estação Ecológica de Tamoios.

Mapa do Município de Paraty 
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Fonte: Congresso de Conservação Marinha. 2015

síntese de dados geográficos de Paraty

Localização geográfica

Região Sudeste

Mesorregião Sul Fluminense

Microrregião da Baía da Ilha Grande

Região Turística Costa Verde

Área 925,392 km²

Coordenadas geográficas Latitude: 23° 13' 21'' Sul e Longitude: 44° 42' 50'' Oeste

Limites Oeste: Angra dos Reis (RJ) e Cunha (SP); Sul: Ubatuba 
(SP); e Leste: Oceano Atlântico.

População 39.434 habitantes

Densidade demográfica 40,57 hab/m2

Altitude Nível do mar e na Serra chega até 1.800 metros

Temperatura média anual 24 °C a 27 °C

Clima Tropical litorâneo úmido

Bioma Mata Atlântica

Distância da Capital 237 quilômetros

Índice pluviométrico médio anual 1.319 milímetros

Reservas naturais presentes no 
território

Parque Nacional da Serra da Bocaina; Parque Estadual 
de Paraty-Mirim; Área de Proteção Ambiental de Cairuçu; 
Reserva Ecológica Estadual da Juatinga; Área de Prote-
ção Ambiental da Baía de Paraty; e Estação Ecológica 
de Tamoios.
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-  Medidas que buscam a manutenção dos 
bens naturais comuns.

-  Planejamento e qualidade nos serviços de 
transporte público, principalmente utilizan-
do fontes de energia limpa.

-  Incentivo e ações de planejamento para o 
uso de meios de transporte não poluentes 
como bicicletas.

-  Ações para melhorar a mobilidade urbana, 
diminuindo consideravelmente o tráfego de 
veículos.

- Promoção de justiça social.

-  Destino adequado para o lixo, com a criação 
de sistemas eficientes voltados para a reci-
clagem de lixo e uso de sistema para o lixo 
não reciclável.

-  Aplicação de programas educacionais vol-
tados para o desenvolvimento sustentável.

- Investimentos em educação de qualidade.

-  Planejamento urbano eficiente, principalmen-
te levando em consideração o longo prazo.

-  Favorecimento de uma economia local dinâ-
mica e sustentável.

-  Adoção de práticas voltadas para o consu-
mo consciente da população.

-  Ações que visem o uso racional da água e 
seu reaproveitamento.

-  Práticas de programas que viabilizem a me-
lhoria da saúde da população.

-  Criação de espaços verdes (parques, pra-
ças) voltados para o lazer da população.

-  Programas voltados para a arborização das 
ruas e espaços públicos.

Gastronomia sustentável
O Fórum DLIS/Agenda 21 de Paraty certifica 
anualmente restaurantes e produtores com o 
Selo da Gastronomia Sustentável,  chancela-
do pelo Passaporte Verde. O objetivo desta 
iniciativa é  articular um canal de comerciali-
zação direta de produtores rurais e pescado-
res com o circuito gastronômico de Paraty e 
difundir uma culinária de padrão internacio-
nal, inspirada na cultura local e na utilização 
de produtos orgânicos, agroflorestais, agro-
pecuários e pesqueiros ecologicamente pro-
duzidos pelas comunidades.  A ideia é criar 
mecanismos que viabilizem a comercialização 
dos produtos, em conjunto com o potencial 

agroecoturístico da região, para possibilitar a 
fixação do homem no campo, por meio da va-
lorização dos recursos naturais, sociais, pro-
dutivos e culturais.

Os interessados em participar devem res-
ponder a um questionário. As respostas são 
analisadas e validadas por um grupo espe-
cialmente formado para este fim, que seguem 
critérios rigorosos preestabelecidos.

como critérios imprescindíveis para 
o credenciamento em 2014, os esta-
belecimentos deveriam:
-  Estar sediados na região de Paraty (com al-

vará de funcionamento).

-  Comprar produtos de produtores rurais e 
pescadores artesanais de Paraty (divulgar 
os nomes dos fornecedores locais no car-
dápio, por meio de etiqueta colada no car-
dápio).

-  Praticar a coleta de óleo (certificados pelo 
Prove, ou reciclar o óleo utilizado ou, ainda, 
repassar o óleo para outra entidade).

-  Utilizar caixa de gordura.

-  Ter um ou mais pratos com os produtos de 
Paraty citados no cardápio.

- Separar o lixo.* 

-  Fazer compostagem do lixo orgânico (no lo-
cal ou em outro local)*.

-  Fazer tratamento da água servida e esgota-
mento sanitário.*

- Ter certificado de carbono compensado.*

-  Ter pelo menos uma nota fiscal mensal dos 
produtores locais.* 
* Se fosse a primeira vez que o restaurante participava 
da certificação, este critério passava a ser secundário, 

mas fundamental para o estabelecimento se manter 
certificado.

esses foram alguns passos que Paraty deu 
rumo à plena sustentabilidade de sua socie-
dade, de seu ambiente e de sua economia.

Para isso, utilizam como metodologia:
-  Consolidar um arranjo institucional para o 

desenvolvimento do turismo cultural, com a 
integração de diferentes secretarias, institui-
ções privadas e sociedade civil.

-  Elaborar um planejamento participativo, com 
foco no segmento.

-  Estimular e valorizar a cultura local, gerando 
empregos para a comunidade.

-  Reafirmar a cultura local como um diferen-
cial e estimular outras atividades culturais 
no município.

somente com todas essas etapas 
cumpridas, a cidade pôde alcançar 
os seguintes resultados: 
-  Formação de um grupo gestor que desenca-

deou a retomada do Conselho Municipal de 
Turismo, composto por representantes da 
cultura, do turismo e da comunidade.

-  Reconhecimento da vocação turística de 
Paraty para o turismo cultural, cujas expe-
riências podem ser reaplicadas em outros 
destinos brasileiros.

-  Promoção de diversos cursos para a po-
pulação local, como turismo cultural para 
guias, barqueiros, agentes de receptivo e 
recepcionistas de pousadas, além de ges-
tão de turismo cultural para empresários e 
produtores culturais.

-  Elaboração anual, pela prefeitura, de um ca-
lendário cultural bastante diversificado.

-  Criação de um guia completo de Paraty, in-
cluindo aplicativo para celulares e tablets, 
com notícias, informações sobre eventos, 
lista de pousadas e hotéis, restaurantes, 
praias, passeios, prestadores de serviços, 
médicos, mecânicos entre outros. 

-  Criação da Flip (Festa Literária Internacional 
de Paraty), em 2002, considerada um dos 
mais importantes eventos literários do País.

Cada um dos itens da agenda de sustentabili-
dade proposta pelo programa requereu ações 
pensadas. Por isso, algumas metas tiveram 
que ser traçadas para cumprir com os obje-
tivos e metodologias propostas para oferecer 
um turismo cultural sustentável, com a par-
ticipação da sociedade, exaltando a cultura 
local e preservando o patrimônio arquitetôni-
co. Também foi preciso elaborar um plano de 

desenvolvimento definido e um arranjo insti-
tucional consolidado, organizado e atuante, 
inclusive para o desenvolvimento do turismo 
cultural, com a integração de diferentes se-
cretarias, instituições privadas e sociedade 
civil; elaborar um planejamento participativo, 
com foco no segmento; estimular e valorizar 
a cultura local, gerando empregos para a co-
munidade e reafirmando a cultura local como 
um diferencial. Além de estimular outras ativi-
dades culturais no município.

Em suma, Paraty reinventou o seu potencial 
turístico por intermédio do aproveitamento 
de seus atrativos culturais, para induzir mu-
danças qualitativas de seu desenvolvimento 
socioeconômico, orientadas pela busca de 
sustentabilidade e formas de inclusão social. 
E, para afirmar esse tratado com a cidade, 
com a população e com os turistas, a admi-
nistração municipal eleita em fins de 2012 as-
sinou uma carta-compromisso de adesão ao 
Programa Cidades Sustentáveis, uma inicia-
tiva conjunta da Rede Nossa São Paulo, da 
Rede Social Brasileira por Cidades Justas e 
Sustentáveis e do Instituto Ethos.

O programa oferece aos gestores públicos 
uma agenda completa de sustentabilidade ur-
bana, um conjunto de indicadores associados 
a esta agenda e um banco de práticas com 
casos exemplares nacionais e internacionais 
como referências a serem perseguidas pelos 
municípios. O objetivo é sensibilizar e mobili-
zar as cidades brasileiras para que se desen-
volvam de forma econômica, social e ambien-
talmente sustentável.

As cidades sustentáveis são aquelas que ado-
tam uma série de práticas eficientes voltadas 
para a melhoria da qualidade de vida da po-
pulação, desenvolvimento econômico e pre-
servação do meio ambiente. Geralmente são 
cidades muito bem planejadas e administradas. 
Atualmente, existem várias cidades no Brasil e 
no mundo que já adotam práticas sustentáveis. 
Embora não possamos encontrar uma cidade 
que seja 100% sustentável, várias delas já pra-
ticam ações sustentáveis em diversas áreas.

Principais práticas adotadas pelas 
cidades sustentáveis:
- Ações efetivas voltadas para a diminuição 
da emissão de gases do efeito estufa, visando 
o combate ao aquecimento global. 
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Como uma das etapas do processo de atualização, foi realizada, no dia 27 de outubro de 2015, 
uma oficina com a metodologia World Café, com a presença de representantes do poder público, 
entidades e lideranças da sociedade civil local, integrantes do fórum. A metodologia aplicada 
serve para coletar, de forma inovadora, conforme veremos a seguir, informações e ideias dos 
próprios representantes, que serão as diretrizes para conduzir as ações de desenvolvimento sus-
tentável da cidade nas dimensões ambiental, social, econômica, política e cultural.

entenda
o que é o World café?
O bate-papo na hora do cafezinho, quando diversas ideias, sugestões e insights sur-
gem, é o mote para o World Café. Embora tenha sido criado há 20 anos, ainda é pou-
co conhecido no Brasil. Surgiu para criar um campo favorável para promover diálogos 
construtivos, compartilhar conhecimentos, ideias, visões e experiências, criar sinergia e 
comprometimento, estimular inovação e mudanças, enfim, acessar a inteligência e sa-
bedoria coletivas e aumentar a capacidade grupal de criar e trocar conhecimento, num 
ambiente informal e descontraído: à mesa do café.

O World Café é utilizado em todo o mundo em empresas dos mais diversos segmentos 
e tamanhos, para qualquer número de participantes. De forma resumida, o encontro 
acontece com os participantes sentados à mesa em pequenos grupos de quatro ou 
cinco pessoas. Após as explicações do coordenador dos trabalhos (o anfitrião ou ânco-
ra) em relação ao processo, pressupostos e a etiqueta da metodologia, os participantes 
são estimulados à conversação sobre um tema e/ou pergunta pré-definidos. As ideias-
chave são anotadas em uma toalha de papel da forma como os participantes julgarem 
melhor. Terminado o tempo da rodada, em torno de 20 a 30 minutos, os participantes, 
exceto um, deverão mudar para outras mesas.

Aquele que permaneceu à mesa tem a responsabilidade de receber os novos com-
panheiros, apresentar o que foi sintetizado na toalha de papel e estimular que sejam 
compartilhadas as conversações experimentadas nas outras mesas. Neste momento, 
inicia-se o processo de polinização cruzada, que acontece durante todas as rodadas do 
World Café. Esse conteúdo deve ser incorporado ao registro daquela mesa. Terminada 
a rodada novamente os participantes, menos um, mudam de mesa e, dependendo do 
objetivo da conversação, continuam na mesma questão ou recebem um novo detalha-
mento ou um novo foco.

Este tipo de encontro é construído sobre a suposição de que as pessoas participantes 
já possuem dentro delas a sabedoria e criatividade para confrontar até mesmo os de-
safios mais difíceis. Dado o contexto e foco adequado, é possível acessar e usar este 
conhecimento mais profundo sobre o que é mais relevante.

como surgiu - Juanita Brown e David Isaacs criaram a metodologia em 1995 meio por 
acaso. Estavam organizando uma conferência quando a cliente sugeriu um café em vez 
da tradicional reunião em auditório. A dupla e mais uma sócia começaram, então, uma 
corrida contra o relógio, usando muita criatividade. Como manter um café para 750 
pessoas mantendo um ambiente acolhedor e, ainda, com foco em processos coletivos 
de aprendizagem e a criação de conhecimento durante 90 minutos? Começaram pela 
decoração: alugaram 250 mesinhas, decoraram cada uma delas com um vasinho de 
flores, toalhas de papel, crayons... A toalha de papel não é colocada à toa. Remete à 
ideia de um lugar americano de papel, presente nos cafés e restaurantes e que, muitas 
vezes, é o único espaço para registro de algo, seja número de telefone, o rateio da conta 
ou ideias que surgem no momento e não podem ser esquecidas. E as demais ideias 
foram surgindo conforme o cenário foi sendo montado. Faltava o nome: como os confe-
rencistas vieram de 27 países, os criadores decidiram por World Café. O resto é história.

roteiro - A oficina obedeceu a um roteiro pré-definido, conforme a metodologia 
facilitadora da geração criativa de ideias, com a participação equilibrada dos ato-
res envolvidos:

9h - Check in

9h15 - Propósito

9h25 - World Café

Oficina 
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10h25 - Formação de imagem

10h35 - Cenário futuro

11h35 - Fechamento

Geração de ideias - As atividades diri-
gidas durante o encontro contemplaram 
a geração de várias ideias obedecendo 
à proposta de uma reflexão sobre as se-
guintes questões:  

- Quais são as principais reflexões que esse momento de Paraty nos traz?

- Se a cidade fosse uma pessoa, como você a descreveria?

-  Olhando para o futuro, quais são as prioridades que pedem uma ação coordenada para 
os próximos dez anos?

Tais ideias geradas pelos participantes – em grupos que se alternavam, de acordo com 
a metodologia aplicada no encontro – foram agrupadas e consolidadas por natureza 
comum de temas, tendo como base dimensões do documento consolidado com a atu-
alização das ações do Fórum DLIS/Agenda 21 de Paraty, conforme registrado a seguir: 

Quais são as principais reflexões que esse momento de Paraty nos traz?
Quanto à dimensão política: omissão do governo; desonestidade dos políticos; o político 
já não representa mais a sociedade; crise da democracia representativa; desconheci-
mento sobre a gestão pública; falta de transparência das ações públicas; “cada povo 
tem o governo que merece”; falta de implantação do Plano Diretor e do Plano de Gover-
no das Comunidades; e falta de atuação dos órgãos municipais.

Quanto à dimensão social: violência / crescimento da violência / alto índice de violência; 
crise social, ética e moral; inversão de valores, resultando em uma crise moral; evasão 
escolar; e aumento do uso de drogas. Ainda na dimensão social, desta vez quanto às 
infância e à Educação, foram citadas as seguintes observações: crianças sem estrutura 
familiar; crianças sem perspectiva; falta de Educação infantil; falta de empenho do go-
verno em relação à Educação etc.

Quanto às dimensões social e ambiental: favelização do município; geração acelerada de 
resíduos sólidos; Paraty sem esgoto, sem infraestrutura, sem calçada, falta água, falta 
luz, sem saúde, porém, vende-se outra imagem da cidade; crescimento desordenado 
em toda a cidade.

se a cidade fosse uma pessoa, como você a descreveria?
Opiniões positivas e/ou críticas: narcisista; impotente; egoísta; parcial; generosa; hos-
pitaleira; valoriza o patrimônio histórico-cultural e não o ambiental; otimista; rica; febril; 
morena linda... uma sereia; Paraty encanta; descompromissada; decadente; com dupla 
personalidade; criativa; empreendedora; e diversificada (cultural e ambientalmente).

Opiniões que merecem análise mais profunda: morena linda, charmosa, maravilhosa, po-
rém com sífilis, suja e mau caráter; alguém que tinha um futuro brilhante e se perdeu; um 
ex-playboy que vive do passado; uma pessoa que está sendo mal tratada; linda mulher 
viciada em crack; fútil. E ainda: Paraty é uma cidade que “vende” uma imagem que não 

corresponde ao momento atual; está mais preocupada em se vender do que se arrumar.

Nas duas primeiras perguntas feitas aos participantes utilizou-se a técnica projetiva. No-
ta-se que algumas opiniões são negativas, que refletem um pessimismo, não necessa-
riamente retratam o momento em que a cidade está passando, mas, sim, uma projeção 
que os participantes fazem de si mesmos em relação ao lugar que vivem. 

Obviamente, este tipo de mentalidade pode ser prejudicial, na medida em que esse pessi-
mismo pode levar à paralização das ações. Se, ao contrário, servir apenas para a identifi-
cação de pontos negativos, podem ser uma excelente ferramenta para saná-los, por meio 
de iniciativas inovadoras das ações propostas e nas ações em detalhes deste capítulo. 

entenda
o que são técnicas projetivas?
Têm por objetivo facilitar o pensamento e ativar o emocional, convidando o indivíduo 
a falar livremente. Sem tanta preocupação com a linguagem racional, as técnicas 
projetivas incentivam o imaginário das pessoas e a expressão da opinião e da per-
cepção além do verbal, captando percepções e concepções que normalmente não 
são ditas com a adoção de instrumentos de coleta de dados qualitativos tradicionais 
— entrevistas em profundidade, grupos focais e observação direta. Por isso, devem 
ser usadas na pesquisa exploratória, para proporcionar entendimento e compreen-
são iniciais do problema, sendo as exposições do sujeito interpretadas como indi-
cações da visão que ele tem do mundo, de sua estrutura de personalidade, de suas 
necessidades, sentimentos, valores etc. 

As técnicas projetivas – aplicadas primeiramente em Psicologia, depois em Marke-
ting, Ciências Sociais, pois o uso da técnica apresenta interesses e finalidades di-
versas de uma área à outra – utiliza a personificação do objeto estudado, que pode 
ser uma celebridade, uma marca, um personagem de desenho, entre outras. Neste 
caso, foi a cidade de Paraty.

A expressão “métodos projetivos”, cunhada em 1939, por Lawrence K. Frank, ao 
estudar a personalidade, tem origem no conceito freudiano de projeção: um meca-
nismo de defesa, através do qual o indivíduo atribui de maneira inconsciente carac-
terísticas negativas da própria personalidade a outras pessoas (projeção clássica) ou 
coisa personificada. Apesar de a projeção clássica carecer de confirmação empírica 
e ser, assim, alvo de controvérsias, há ainda outro caso de projeção que conta com 
uma relativa unanimidade entre os estudiosos: a projeção generalizada ou assimila-
tiva. Esta é a tendência de determinadas características da personalidade, necessi-
dades e experiências de vida de influenciar o indivíduo na interpretação de estímulos 
ambíguos. De acordo com os defensores do uso de testes projetivos, tais testes 
possuem duas grandes vantagens em comparação aos estruturados: eles “enga-
nam” os mecanismos de defesa do indivíduo e permitem ao intérprete do teste ter 
acesso a conteúdos não acessíveis à consciência do indivíduo testado.

análise geral da percepção do grupo: interpretação psicológica 
Os arquétipos não são memórias coesas e “palpáveis”, mas são o conjunto de informa-
ções inconscientes que motivam o ser humano a acreditar ou dar crédito a determinados 
tipos de comportamento, situações e vivências.

No caso em questão, com o mote “se a cidade fosse uma pessoa como você a 
descreveria”, obteve-se os arquétipos de resultados positivos: generosa, hospitaleira 
otimista, rica, morena linda... uma sereia, encanta, criativa, empreendedora.
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Estes esquemas mentais com manifestação simbólica, imagens primordiais sobre a cida-
de, aparecem para chancelar o que o indivíduo está vivendo no momento, ou para alertar 
sobre a mudança necessária que deve ser realizada em suas vidas. Estão relacionados aos 
efeitos que demonstram: crescimento, prosperidade, realização, saúde, alegria, amor etc.

entenda
O atual conceito de arquétipo foi descrito por Carl Gustav Jung, suíço discípulo de 
Freud. Segundo Jung, os arquétipos são conjuntos de imagens psíquicas origina-
das de uma repetição de uma mesma experiência durante muitas gerações, arma-
zenadas no inconsciente coletivo (a parte mais profunda do inconsciente humano). 
Os arquétipos da morte, do herói e do fora de lei são exemplos de algumas figu-
ras que todas as pessoas têm no imaginário desde criança. Independentemente de 
onde foi criada, do país que vive e da religião e crença seguida, essas imagens são 
muito parecidas para todos. É por isso que os arquétipos estão presentes nos mi-
tos, lendas e contos de fadas. São eles que dão o verdadeiro significado para as 
estórias que são passadas de geração em geração que são criadas para externar 
o que existe no inconsciente. Hoje, os arquétipos podem ser encontrados nos fil-
mes, na publicidade e em quase tudo. Os arquétipos ajudam às pessoas a satisfa-
zerem algumas de suas principais necessidades, como a de realização, pertença, 
independência e estabilidade.

arquétipos positivos e/ou fortes - Estes resultados revelam um perfil coletivo volta-
do mais para relacionamentos; consideram mais o sentido de pertencer a um mesmo 
conjunto, uma mesma história, um mesmo espaço, e defender o outro – que também 
é defender a si mesmo –, ter consciência e confiança. São comportamentos de quem 
preza a autoestima, significando muito mais que saber-se livre para agir bem e querer-
se assim, e de quem tem um senso apurado de urgência e energia ilimitada. 

Estes arquétipos se referem ao do cuidador, percebido em praticamente quaisquer ati-
vidades relacionadas à prestação de serviços, tanto para indivíduos quanto para orga-
nizações, grupos operativos e comunidades. Prevalece o sentido psíquico de conduzir 
à parte, guiar a outro lado, mudar de rota ou de direção, deslocar, divagar, digressionar, 
obrigar à mudança, para haver o diálogo com as potências inconscientes e dar asas à 
imaginação simbólica e criativa.  

Esses conceitos evocam, também, inte-
resses voltados para a sedução, a beleza 
das coisas, os diversos prazeres efême-
ros, a elegância, o lúdico. O indivíduo 
influenciado por esses arquétipos esta-
belece julgamentos e seu pensamento, 
entretanto, obedece a uma lógica toda 
diferente: a lógica do indivíduo não é a 
da razão, é a lógica da emoção.

Seu agir também se orienta pelas influ-
ências recebidas das pessoas e coisas. 
Tem boa disposição para atuar e se en-
volver no acontecimento externo, tem 

orientação mais acentuada para o mundo exterior, é aberto, espírito jovial, amigável e 
adaptável às exigências objetivas, é confiante e despreocupado.

Pode-se dizer que o significado projetado 
como empreendedor e criativo traz uma 
associação de ideias voltada para aquele 
que, satisfazendo suas necessidades bá-
sicas, encontra no grupo condições para 
maximizar seu potencial criativo, relacio-
nal, altruístico e de autorrealização. Está 
relacionado ao arquétipo do herói que 
motiva à coragem e honestidade para 
conquistar uma liberdade de ação e pen-
samento, na busca contínua de realiza-
ção e autoafirmação, quebrando vínculos 
com o meio, se for necessário.

arquétipos negativos e/ou fracos - 
São aqueles que inibem a produção dos 
neurotransmissores que dão poder e fe-
licidade. Estão relacionados à falta de 
vida, às pessoas que têm personalida-
de dupla, que, geralmente, todo mundo 
faz de bobo, induzido ao comportamen-
to autodestrutivo, tornando-se alvo fácil 
para os predadores, 

O resultado obtido pelo grupo do World 
Café apresentou os seguintes significa-
dos psicológicos: narcisista; impoten-
te; egoísta; parcial; descompromissa-
da; decadente; dupla personalidade; 
morena linda; charmosa; maravi-
lhosa, porém com sífilis, suja e mau 
caráter; alguém que tinha um futuro 
brilhante e se perdeu; linda mulher vi-
ciada em crack; fútil.

A manifestação desses arquétipos nega-

tivos provoca um processo de compara-
ção mental e, devido ao comportamento, 
o indivíduo acaba sendo vítima de algum 
complexo de inferioridade e fobias sociais, 
e surge nele um processo de competição, 
disputa pelo poder que se transforma em 
agressão mental, verbal e até mesmo físi-
ca, ou seja, é o caos reinando em todas 
as partes do mundo contemporâneo. 

Quando esse processo envolve fúrias, 
traições e outros agregados psicológicos 
tomam considerável espaço nos meios de 

comunicação. A violência é sempre des-
tacada nas principais manchetes, assim 
como os dramas sociais e políticos sem 
solução, a manifestação dos terremotos, 
tragédias ambientais, maremotos, se-
questros, assassinatos, conflitos, guer-
ras, crimes passionais, sensacionalismo, 
desastres, enfim tudo que estiver relacio-
nado com morte e destruição. Isto provo-
cará conformismo, passividade, negativis-
mo, impedindo o pensamento analítico.

Percebe-se a representação social da fra-
gilidade emocional do ser humano, tirando-
lhe seu poder, sua vitalidade física e espiritu-
al simbolicamente, em resposta à pergunta 
do mote: “se a cidade fosse uma pessoa 
como você a descreveria”. Nos aspectos 
negativos a percepção da cidade tem uma 
representação social da mulher fatal que 
encanta e seduz pela fragilidade, carência 
e outros aspectos emocionais cativantes.
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A percepção que prevalece é a da cida-
de dotada de extrema beleza, porém, 
pervertida pelo espírito do mal, que só 
consegue dar ênfase às coisas mate-
riais, à beleza física, ilusória e narcísi-
ca e ao egocentrismo, ao passo que, 
muitas das vezes, impede de descobrir 
que há belezas espirituais, naturais e 
emocionais que são eternas. 

Geralmente, são comportamentos que 
surgem em quem age pelo prazer da 
conquista e pelo número de seduções 
alcançadas; o elemento psicológico 
oculto que desencadeia esse tipo de 
personalidade são os complexos de 
inferioridade e de rejeição e também a 
necessidade de autoafirmação.

Estes símbolos e arquétipos são ex-
tremamente poderosos na definição, 
indução e persuasão de sentimentos 
e comportamentos. Frequentemente, 
são comportamentos orientados para 
o aspecto emocional da experiência e 
os indivíduos preferem emoções fortes 
e intensas ainda que negativas. 

arquétipos considerados estere-
ótipos - Estereótipo é definido como 
expectativas criadas diante das ações 
e comportamento humanos. Dentre os 
citados há os seguintes: valoriza o 
patrimônio histórico-cultural e não 
o ambiental; diversificada (cultural 
e ambientalmente); Paraty é uma 
cidade que “vende” uma imagem 
que não corresponde ao momento 
atual; está mais preocupada em se 
vender do que se arrumar.  

Nestas falas prevalecem o pensamen-
to e o sentimento que são chamados 
de funções racionais, porque utilizam 
o processamento de informações e 
o julgamento. As pessoas nas quais 
predominam a função do pensamento 
são planejadoras e tendem a se agar-
rar a seus planos e teorias, ainda que 

sejam confrontados com contraditória 
evidência. Buscam mais estrutura e 
disciplina. São também, de certa for-
ma, simplistas por quererem reduzir 
comportamentos em pré-categorias 
mais fáceis de serem imediatamente 
reconhecidas pelo coletivo, conceitos 
tais como: cultura, patrimônio, histó-
ria, meio ambiente, imagem. A repre-
sentação destas falas são os modelos 
sociais que tentamos imitar por repre-
sentarem aquilo a que a sociedade al-
meja como um todo. 

Vale ressaltar que o sentido da estere-
otipia é condicionar os comportamen-
tos, estilos de vida e, muitas vezes, a 
sua utilização no marketing define mo-
das e tendências, relações e intimida-
des, pois são os mais evidentes e pas-
síveis de comparações. O ser humano 
ancorado nestes comportamentos es-
tereotipados vive sem questionar sobre 
o que realmente acontece à sua volta, 
pois sempre há a possibilidade de uma 
escolha melhor, tem mobilidade e fle-
xibiliza com as pressões impostas em 
um ambiente incerto como o atual.

Concluindo, com a aplicação desta di-
nâmica utilizando-se a técnica projeti-

va, pode-se suscitar nos participantes 
diversos estados emocionais. Ela tem 
a característica de sensibilizar e fazer 
a pessoa assimilar as experiências de 
acordo com as suas próprias, evitando 
explicações e abrindo-se para diferen-
tes possibilidades de interpretação. 

Inicialmente, foi explorada a noção 
de arquétipo enquanto imagens que 
representam estados de realidade in-
terior do sujeito, em que se estabili-
zam suas tensões emocionais, tanto 
individuais quanto coletivas, e dirigem 
a energia da pessoa para a realização 
de um desejo direcionado ao mote: 
“se a cidade fosse uma pessoa como 
você a descreveria”.

É sabido que arquétipo é toda a repre-
sentação mental que um sujeito faz de 
si e do mundo que o rodeia, seja essa 
manifestação consciente e racionai 
ou de orientação emocional psicoló-
gica ou inconsciente. Nesta dinâmica, 
por meio desse estímulo, o indivíduo 
projeta seus aspectos subjetivos, ati-
tudes, comportamento, opiniões, ou 
sensações subjacentes sobre os pro-
blemas em estudo, o que, por alguma 
razão, não faria espontaneamente.

Neste sentido, por ser uma forma não 
estruturada e indireta de perguntar, in-
centivou os participantes a projetarem 
suas motivações, crenças, sin-
gularidade, experiência e vivên-
cia no âmbito de grupo ao qual 
pertence. A análise de conteú-
do foi feita por agrupamentos 
positivo/forças, negativos/
fraquezas e estereótipos que 
foram fundamentais para con-
textualizar a realidade na qual 
está inserido.

Desta forma, foi possível de-
tectar informações projetivas 
considerando variáveis psi-
cológicas como um processo 

histórico-cultural, ou seja, compre-
ender o sujeito em suas dimensões 
psicossociais. 

Freud foi um dos primeiros a traba-
lhar com essa elaboração simbóli-
ca por meio da associação livre, em 
1895, e da interpretação dos sonhos, 
em 1899, formando assim um sistema 
interpretativo (uma análise mediante a 
interpretação do simbolismo das con-
dutas do paciente), destacando que o 
que se encontra no indivíduo não se 
encontra por acaso, pois tudo teria um 
significado. O que poderia parecer tão 
insignificante, apresentado no contex-
to vivido, estaria coberto de significa-
dos e poderia trazer a chave para a 
interpretação desse contexto.

Baseando-se, ainda, em Jung (1986), 
analisa-se o simbolismo coletivo, levan-
do os temas míticos a uma tentativa de 
interpretação dos significados projeti-
vos ocorrido nos indivíduos, destacan-
do que o equilíbrio psíquico, nas pro-
jeções, deve-se ao fato de fazer com 
que todo sujeito se encontre com seu 
Eu Obscuro (a sua sombra). A força do 
inconsciente não se manifesta apenas 
no material clínico, mas, no mitológico, 
no religioso, no artístico e em diversas 
atividades culturais expressas. 
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Quanto aos resultados positivos/
forças: revelam os significados das 
emoções humanas tais como: espírito 
de alegria de viver, de pertencimento, 
segurança, dinamismo, vitalidade, a 
emoção e o desprendimento do mo-
mento vivido. Sentimentos de autor-
realização e de bem-estar presentes 
na própria vida íntima das pessoas 
comuns; estão ligados a valores como 
independência, força e coragem e 
também a beleza, sedução, feitiço e 
perdição, geralmente representando a 
pessoa multifuncional. 

Estes arquétipos positivos estão re-
lacionados às forças de exploração 
de motivação, com interesses e sen-
timentos desbravadores, à obtenção 
de vivências que fazem o indivíduo se 
sentir realmente vivo, tanto pelas ex-
pectativas exageradas ou por não sa-
ber o que está procurando, ou seja, 
a identidade emocional do lugar é tão 
importante quanto a realização emo-
cional de uma pessoa.

Quanto aos resultados negativos/
fraquezas: revelam sentimentos pes-
simistas, que envolvem frustrações, 
cinismo, frieza, poucos prazeres com 
a vida. Geralmente, nesses indivíduos 
predominam sentimentos apáticos, 
egoístas, fatalistas e só encontram 

defeitos em tudo. Na maioria das ve-
zes, têm comportamentos de baixa 
autoestima, são lentos para tomar 
decisão, descontentes com o estado 
atual das coisas ou com o sistema 
como ele é. Prevalecem sentimentos 
amedrontados com conflitos, tragé-
dias que ocorrem, tornando-se presas 
fáceis para desenvolver doenças psi-
cossomáticas.

Percebem-se inseguros frente aos de-
safios e aos papéis sociais a desem-
penhar. Na maioria das vezes, adotam 
estes sentimentos, pois são os ver-
dadeiros sabotadores dos seus pró-
prios desejos, possibilidades, e de sua 
energia pela vida. O valor disto é incal-
culável para o próprio eu, pois fazem 
uma ponte com a sua situação de vida 
e, assim, acabam adotando uma pos-
tura, uma percepção vitimizada frente 
ao mundo externo.   

De acordo com a análise realizada, os 
arquétipos vão influenciar totalmen-
te na energia do lugar e da pessoa, 
para bem ou para mal e, neste caso 
em questão, deve-se considerar a ci-
dade, o mercado e o comportamento 
no atual contexto sociopolítico com 
mudanças culturais e nas próprias re-
presentações dos participantes. 

olhando para o futuro, quais são 
as prioridades que pedem uma 
ação coordenada para os próximos 
dez anos?

Educação de base; Educação ambien-
tal; controle do crescimento desorde-
nado; desenvolvimento da economia e 
do empreendedorismo; resgate cultu-
ral; e fortalecimento da sociedade civil.

ações propostas

•  Regatar a Agenda 21 regional; im-
plantar o Plano Diretor.

•  Resolver as questões fundiárias.

•  Fortalecer o controle do cresci-
mento desordenado.

•  Oferecer condições básicas de 
saúde/vida.
 Saúde
 Habitação
 Segurança alimentar 
 Segurança pessoal

•  Criar uma estratégia de saúde 
da família.

•  Fortalecer o Programa de Saúde 
na Escola (PSE) até 2016.

•  Repensar a educação / investir 
em uma nova educação.

•  Buscar novos conceitos e mode-
los para a educação e a política.

•  Investir em Educação universitária.

• Fortalecer a Educação familiar.

•  Investir no empreendedorismo e em 
uma economia além do turismo.

• Estimular a economia local.

•  Ampliar o canal de informação / 
comunicação comunitária.

•  Propiciar o ressurgimento do Co-
mamp.

•  Fazer orçamento e planejamento 
com participação popular (poder 
público / comunidade).

•  Criar o planejamento municipal 
participativo.

• Recuperar a cidadania.

• Valorizar os princípios éticos.

•  Ter comprometimento com de-
senvolvimento sustentável.

•  Preservar o patrimônio ambiental 
que poucas cidades possuem.

•  Permitir um maior envolvimento 
da comunidade escolar em ações/
questões ambientais.

•  Fortalecer a coleta seletiva do lixo.

•  Implantar o Programa de Resídu-
os Sólidos pela Semam.

•  Priorizar a coleta seletiva / custo-
mizar o projeto de coleta seletiva.

•  Ampliar o programa de coleta de 
óleo vegetal saturado.

•  Alocar recursos no orçamento 
municipal para 2016.

•  Motivar a diversidade de iniciativas 
de comunicação comunitária por 
diferentes meios de comunicação.

•  Promover a sustentabilidade dos ca-
nais de comunicação comunitária.

•  Promover parcerias com a socie-
dade civil organizada e empresas, 
para viabilizar uma programação 
de interesse comunitário.

•  Planejar a capacitação técnica 
dos profissionais que poderão 
atuar na produção, criação, gera-
ção e transmissão de conteúdos.

•  Formatar uma grade de progra-
mação que contemple as temáti-
cas sociais, políticas, ambientais, 
culturais e econômicas.

•  Promover intercâmbios para aper-
feiçoamento profissional e troca 
de produções locais com outros 
organismos e iniciativas.

ações em detalhes
As ações geraram uma programação 
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com metas estabelecidas para até 
2021, época em que novamente ha-
verá uma atualização das iniciativas 
realizadas pelo Fórum DLIS. 

Quanto ao fortalecimento da econo-
mia: promover, a partir de 2016, o em-
preendedorismo de economias locais 
envolvendo a população local, com 
sustentabilidade, tendo como meta o 
aumento em três vezes do número de 
CNPJs atuais no município.

Como:

  Até 2016, levantar parceiros 
para desenvolver programas de 
empreendedorismo local. 

  Até 2016, consultar o município 
vizinho sobre a implantação dos 
cursos técnicos no ensino médio.

  Até 2017, diagnosticar a voca-
ção produtiva do município. 

   A partir de 2017, com base no 
diagnóstico citado acima, criar 
uma política voltada para o em-
preendedorismo definindo as 
ações com objetividade.

O fortalecimento da economia de Pa-
raty, sendo realizado de forma sus-
tentável, impacta em todas as demais 
áreas de atuação do município, au-
mentando as divisas e trazendo pers-
pectivas de crescimento da oferta de 
emprego e, por conseguinte, aumento 
da renda. As micro e pequenas empre-
sas (MPEs) são a base da economia 
nacional e três em cada quatro brasi-
leiros desejam empreender, ser donos 
de seu próprio negócio.

Mas nem só vontade é suficiente. É 
necessário que os candidatos a em-
preendedores saibam aproveitar opor-
tunidades que o próprio mercado ofe-
rece e se qualificar, por meio de cursos 
de marketing, gestão, formação de 
preços, entre outros. O Sebrae, como 

parceiro do Fórum DLIS/Agenda 21 de 
Paraty, pode criar turmas específicas 
para os novos empreendedores de 
Paraty, para auxiliá-los na preparação 
desta nova jornada e aplicar ferramen-
tas para a promoção dos negócios.

Quanto ao controle do ordenamen-
to urbano: revisar o zoneamento ur-
banístico e ambiental dentro do Plano 
Diretor, acabando com 100% do cres-
cimento desordenado.

Como:

  Fiscalização constante e efetiva 
da Guarda Municipal. 

  Ampliar de forma participativa 
questões relacionadas ao sa-
neamento do uso e ocupação 
do solo.

  Criar zonas de interesse social.

  Criar conjuntos habitacionais pú-
blicos sustentáveis.

Paraty é um berço de belezas naturais 
e ainda tem um lado histórico-cultural 
relevante no cenário nacional. O orde-
namento urbano somente traz benefí-
cios não somente para a imagem da 
cidade junto aos turistas, mas, princi-
palmente, para os próprios moradores 
e o ecossistema local, que passam a 
usufruir de um ambiente mais seguro e 
sem qualquer tipo de poluição.

Quanto ao Plano Municipal de edu-
cação: aprovar o PME; capacitar 
100% dos professores da Rede Muni-
cipal nas suas áreas de atuação; im-
plantar em 100% das escolas munici-
pais a Educação Ambiental.

Como:

  Articular com o poder público 
e a sociedade civil meios para 

ampliar o Programa de Educa-
ção Ambiental na comunidade.

  Articular com as escolas o cum-
primento da lei. 

A Educação é a grande responsável 
pela manutenção e perpetuação de 
qualquer sociedade, de seus modos 
culturais de ser, estar e agir. Sendo 
uma prática de base do indivíduo, a 
oferta da Educação formal em esco-
las, universidades e centros de ensino 
deve ser foco de atenção de todas as 
sociedades, em benefício próprio, pois, 
bem realizada e fundamentada, forma 
cidadãos que respeitam a si mesmo, ao 
próximo e ao meio em que vivem. 

Quanto à integração comunitária: 
criar canal de comunicação / informa-
ção (TV digital).

Como:

  Sensibilizar o legislativo muni-
cipal a aprovar os recursos pú-
blicos no orçamento para im-
plantação do canal de TV digital 
em tramitação no Ministério das 
Comunicações.

  Acompanhar o processo de so-
licitação / concessão do canal 
junto ao Ministério das Comuni-
cações e à prefeitura municipal.

  Criar uma comissão de avaliação 
e acompanhamento do proces-
so de concessão e implantação 
da TV digital de Paraty.

  Indicar um representante da so-
ciedade civil junto à Câmara Muni-
cipal para acelerar o trâmite legal.

Muitas pessoas que moram em comu-
nidades sentem-se excluídas porque 
vivem em ambientes insalubres, sem 
acesso à água potável, energia elé-
trica, bens de consumo, saneamento 

básico, educação, entre muitos outros 
aspectos que tornam a vida digna. A 
criação de um canal de comunicação 
comunitário permite que os morado-
res de comunidades tenham o sentido 
de pertencimento de sociedade, con-
seguem ter acesso à informação, a 
programas educativos, à qualificação 
profissional. Isso se torna um círcu-
lo virtuoso em que todos ganham: os 
próprios moradores das comunidades 
e toda a sociedade que conta com ci-
dadãos mais orgulhosos, mais capa-
zes e mais capacitados de entrarem 
no mercado formal, garantindo renda, 
progresso, ainda mais educação, em-
pregos. Não é à toa que esta ação foi 
ressaltada pelos presentes no World 
Café de Paraty. 
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Dimensão 
Econômica

NNNesta dimensão serão abordados os setores da 
economia e sua importância e atuação no Muni-
cípio de Paraty como alavancas do desenvolvi-
mento local sustentável. 

Inicialmente, a título de contextualização, serão 
apresentados o atual cenário econômico mun-
dial, brasileiro e estadual e índices referentes 
ao Produto Interno Bruto (PIB). Posteriormente, 
será mostrado como se desenha a economia pa-
ratiense nos setores da economia criativa, co-
mércio/serviços, agroindústria e turismo.

atual panorama econômico no mundo
A conjuntura internacional manteve-se complexa 
em 2014, com dinâmicas distintas entre as princi-
pais economias. Os sinais de crescimento dos EUA 
contrastam com as dificuldades de vários países 
europeus, que conjugam baixo dinamismo econô-
mico e riscos de deflação. Na Ásia, a conjuntura 
de desaceleração, ainda que suave, da economia 
chinesa vem desafiando as políticas de estímulo e 
influenciando negativamente os preços das princi-
pais commodities. Mesmo em meio às complexida-
des do cenário internacional, a economia brasileira 
retomou uma trajetória moderada de crescimento 
no 2º semestre de 2014, ancorada em condições 
favoráveis do mercado de trabalho, com geração 
de empregos, continuidade do processo de forma-
lização e expansão dos salários reais.

O mercado de crédito evoluiu em ritmo compatí-
vel com a atividade econômica, sustentado pela 
solidez do sistema financeiro. Ante o processo 
de realinhamento de preços relativos, decorrente 
da maior desvalorização cambial e do reajuste 
de preços administrados, o Banco Central reto-
mou o ciclo de elevação da taxa básica de juros.

Tanto a Organização Mundial do Comércio (OMC), 
quanto o Fundo Monetário Internacional (FMI), 
anunciaram em abril de 2015 suas projeções de 
expansão do comércio internacional e da econo-
mia mundial: 3,3% e 3,5%, respectivamente.

O relatório do Fundo Monetário Internacional 
(FMI)  destaca uma queda de 1% nas previsões 
do PIB brasileiro e uma taxa de inflação de 7,8% 
neste ano –, acima do teto da meta do governo 
de 6,5%. De acordo com o FMI, enquanto Esta-
dos Unidos e Europa vêm se recuperando da cri-
se recente, a América Latina e o Caribe deverão 

registrar pelo quinto ano consecutivo desace-
leração econômica.

O cenário adverso com respeito ao desempe-
nho das economias da região está em con-
sonância com aquele identificado pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID): re-
duzido espaço para implantação de políticas 
de longo prazo devido à deterioração do qua-
dro fiscal, queda no preço das commodities 
agrícolas e metálicas (respectivamente, 38% e 
45% desde setembro), desaceleração chinesa, 
redução no ímpeto dos investimentos de infra-
estrutura, baixa produtividade e competitivida-
de, aumento dos juros, redução de crédito etc.

Na média, os países emergentes deverão 
crescer 4,3% em 2015. Dentre esses, Rússia 
e Brasil sofreram as maiores reduções nas ex-
pectativas da economia. O primeiro, em parte 
pelas sanções internacionais e pela queda no 
preço do gás. No caso do Brasil, as previsões 
do FMI indicam que o País terá um crescimen-
to total negativo de 1% em 2015 e, em 2016, 
teve sua projeção reduzida de 1,5% para 1%.

Grécia e imigrantes - A Comunidade Europeia 
entrou em conflito devido à atual crise econômi-
ca que atinge a Grécia. Esta crise decorre de um 
histórico em que o país gastou mais do que po-
dia e que foi agravado em 2008, com a crise eco-
nômica mundial. O déficit no orçamento grego, 
por sua vez,  foi financiado por empréstimos do 
FMI e de demais países da Europa. Em números 
atualizados, a dívida grega chega a 320 bilhões 
de euros, o equivalente a R$ 1 trilhão. A dívida 
internacional da Grécia, hoje, está 177% acima 
do PIB do país. Ou seja, a soma de todas as ri-
quezas produzidas pelos gregos, se fosse usada 
apenas para amortecer o montante devido, não 
seria suficiente para pagar nem a metade. Des-
de 2010, a Grécia recebeu 240 bilhões de euros 
do FMI e da União Europeia. Toda a repercussão 
mundial da crise nos últimos dias, no entanto, foi 
desencadeada após 30 de junho, quando venceu 
uma parcela de 1,6 bilhão de euros da dívida com 
o FMI. Em 13 de julho, outra dívida com o FMI 
deixou de ser paga, de 450 milhões de euros. 

Diante do cenário, o país foi enquadrado em 
situação de “calote” da dívida e a sua saída da 
zona do euro passou a ser discutida. Enquanto 
a Europa pressiona para que a Grécia continue 
adotando a moeda para não quebrar a credibi-
lidade do euro, para os gregos a saída poderia 

ser uma forma de retomar o controle da polí-
tica monetária, apesar do temor de se fechar 
o país para a entrada de capital internacional. 

Agrava ainda mais o panorama grego o fato 
de a taxa de desemprego no país estar em 
26%. Considerando-se apenas a classe jo-
vem, a taxa atinge 50% do grupo. Além disso, 
desde 2010, o PIB da Grécia caiu 25%.

Em 2008, na grande crise, os gregos come-
çaram a tirar dinheiro do país. Tanto que no 
último mês de junho de 2015, com a crise 
mais grave, o governo determinou um feriado 
bancário prolongado para evitar que a popu-
lação sacasse todos os recursos e quebras-
sem as instituições.  Saques em caixas ele-
trônicos estavam limitados a 60 euros diários 
por pessoa, menos para os turistas.

Sendo assim, a Grécia depende de recursos 
da Europa para manter sua economia funcio-
nando. Sem o apoio dos credores internacio-
nais, o governo grego não tem dinheiro para 
reativar o sistema financeiro, nem para pagar 
parcelas dos empréstimos.

Outro baque enfrentado pela economia euro-
peia se deve a outra crise. Desta vez, ela é 
humanitária. Segundo dados das Nações Uni-
das, já passam de 300 mil os imigrantes que 
partiram da Síria e do norte da África rumo à 
Europa e que arriscaram suas vidas tentando 
atravessar o Mediterrâneo. O fluxo de pesso-
as já é muito maior que o registrado no mes-
mo período do ano passado: 219 mil pesso-
as. Milhares delas, tanto em 2014 quanto este 
ano, não conseguiram chegar ao seu objetivo, 
vítimas dos muitos barcos superlotados que 
tentam chegar à costa da Itália e da Grécia.

Grupos de imigrantes sírios, que fogem da 
violenta guerra civil em curso no país, afegãos 
e eritreus tentando escapar da pobreza e de 
violações aos direitos humanos, e originários 
da Nigéria e do Kosovo, pobres e marginaliza-
dos integrantes do povo romà (cigano) com-
põem boa parte dos imigrantes.

A Alemanha é o principal destino, devido à 
sua forte economia, que poderá usar a força 
de trabalho dos imigrantes. Se por um lado, 
há países que constroem barreiras para impe-
dir a entrada de imigrantes, outros vêm bus-
cando alternativas para receber os asilados, 
com propostas de injetarem dezenas de mi-
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lhões de dólares em programas de assistên-
cia aos estrangeiros. Mas é inegável que isso 
abala a economia europeia.

cenário econômico no brasil
Se no mundo o mercado está inquieto, no Bra-
sil o quadro não é muito diferente. Em perío-
do marcado pela má distribuição das chuvas e 
pela seca, que sinaliza dificuldades no abaste-
cimento de água, há previsão de prejuízos ao 
agronegócio e outras consequências funes-
tas, o zelo pela sustentabilidade se impõe ao 
administrador público. A crise não é somente 
hídrica, mas política e econômica. O aumento 
vertiginoso do dólar é um dos sintomas deste 
período de turbulência, com reflexos no coti-
diano e na produtividade de quem depende de 
produtos importados, e também com a volta da 
inflação, em um ritmo acelerado, principalmen-
te no primeiro semestre e início do segundo. 

No Relatório Trimestral de Inflação do Banco 
Central, divulgado em 25 de junho, a institui-
ção, responsável pelo controle da inflação, 
revisou as próprias estimativas e admite que 
a alta nos preços em 2015 deve chegar a 9%. 
A projeção é bem superior ao teto da meta 
estipulada pelo governo, de 6,5% – sendo 
que o centro é 4,5% ao ano. O cenário proje-
tado para este ano é de estagflação, quando 
há aumento dos preços ao mesmo tempo em 
que a atividade econômica se retrai. A esti-
mativa do BC reforça a gravidade da retração, 
para 1,1% do Produto Interno Bruto (PIB), se 
confirmada, a maior contração em 25 anos.

O Banco Central afirmou que espera melhoras 
no panorama apenas em 2016, trazendo a in-
flação para o centro da meta de 4,5% no ano 
seguinte. O principal instrumento a ser usado 
pela instituição para conter as pressões infla-
cionárias é a taxa básica de juro da economia, 
que avançou de 11% ao ano, em outubro do 
ano passado, para 13,75% ao ano em junho, 
maior patamar em quase nove anos. A expec-
tativa do mercado financeiro é de que a taxa 
termine 2015 em 14,25% ao ano.

A retração econômica, que já vem afetando 
empregos na indústria e na construção ci-
vil há alguns meses, chega agora com mais 
força ao comércio. De acordo com o último 
levantamento do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged) do Ministério 
do Trabalho, a indústria de vestuário fechou 
7,3 mil postos de trabalho no Brasil no acu-
mulado de janeiro a maio. O comércio como 
um todo demitiu 159,3 mil pessoas nos pri-
meiros cinco meses do ano. 

Os preços administrados devem ter alta de 
13,7%, em 2015, conforme estimou o Banco 
Central em seu relatório trimestral. A previsão 
anterior, de março, era de 11%. A tarifa de 
energia elétrica deve subir 43,3% este ano, 
ante a alta de 38,3% da projeção de março. 
O preço do botijão de gás também deverá su-
bir 4,3%. Para chegar a esses percentuais, 
o Banco Central considerou a hipótese de 
variação de 9,3% do preço da gasolina em 
2015 ante os 9,1% da ata da última reunião 
do Comitê de Política Monetária (Copom) e 
de 8,4% do relatório trimestral anterior. Em 
1º de outubro a gasolina já estava 6% mais 
cara para o consumidor. No mesmo mês de 
outubro, o Banco Central já elevou a taxa de 
juros para 14,25%.

economia do rio de Janeiro
Segundo o Boletim da Fundação Ceperj (Fun-
dação Centro Estadual de Estatísticas, Pes-
quisas e Formação de Servidores Públicos do 
Rio de Janeiro) de junho deste ano, os prin-
cipais indicadores econômicos do Estado de-
tectaram naquele mês, em relação ao anterior, 
uma retração da economia fluminense, com 
perdas principalmente nas atividades Indus-
triais (0,2%), no Comércio Varejista (1,1%), 
Serviços (0,5%) e no Emprego Formal, com a 
subtração de 7.619 postos de trabalho. 

O balanço do primeiro semestre do ano de 
2015, em comparação ao primeiro semestre 
de 2014, revelou-se negativo em todos os 
setores da economia. A Indústria apresen-
tou queda de 4,7%; o Comércio Varejista, 
0,7%; a Arrecadação do ICMS, 7,2% e o 
Emprego Formal, com menos 79 mil postos 
de trabalho, com destaque na Indústria de 
Transformação e na Construção Civil, com a 
extinção de cerca de 38 mil postos de tra-
balho no seu conjunto. 

O processo de recuperação da economia flu-
minense será lento e demorado, seguindo a 
tendência da economia nacional. A alta do 
desemprego, a inflação elevada, o aumento 
dos juros e a crise política, são fatores que 
contribuíram com esses resultados e as pers-
pectivas de melhoria das economias nacio-
nal e fluminense vão depender do acerto das 
medidas concebidas pela equipe econômica 
do governo federal. A aprovação e a conse-
quente adoção dessas medidas já sofrem se-
veras críticas de alguns setores empresariais 

e políticos, o que contribui ainda mais para a 
demora do processo de recuperação da eco-
nomia como um todo. 

desempenho da economia estadual em 
2014 - Os principais indicadores econômi-
cos de 2014, constados no Boletim Ceperj 
de março de 2015, ratificam o quadro de de-
saceleração da economia fluminense quando 
comparados com os resultados do ano ante-
rior. Nesse sentido, o setor industrial apresen-
tou crescimento de 0,2%, em 2013, e redu-
ção de 3,0%, em 2014. O comércio varejista 
assinalou expansão de 5,0%, em 2013, frente 
a um crescimento de apenas 3,2%, em 2014. 
Na direção oposta, o setor de serviços pu-
lou de um crescimento de 6,6%, em 2013, 
para 7,5%, em 2014. No segmento do empre-
go formal, surgiram 63.679 novos empregos 
e, em 2014, reduziu em quase a metade o 
quantitativo de postos de trabalho. Por conta 
do fraco desempenho da economia como um 
todo, a arrecadação do ICMS registrou queda 
4,1% em 2014, comparado a 2013.
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desempenho da economia estadual em 
2013 - As informações presentes no Boletim 
Ceperj de fevereiro de 2014 diziam que dados 
referentes a dezembro de 2013 revelavam 
que a atividade industrial, avaliada pelos nú-
meros divulgados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) – órgão federal 
subordinado ao Ministério do Planejamento –, 
continuava em trajetória declinante na econo-
mia do Estado do Rio de Janeiro. E que, por 
outro lado, dados divulgados pela Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan) na mesma época, revelavam aumento 
importante no faturamento das empresas, ao 
lado de uma redução nas horas trabalhadas, 
o que poderia denotar melhoria da produti-
vidade destas atividades, chamando atenção 
para uma eventual retomada das atividades 
industriais nos meses seguintes. 

Além disso, as atividades da indústria extra-
tiva, muito importante no Estado, revelavam 
sinais de recuperação, na margem de sua 
produção, o que poderia se refletir em uma re-
cuperação de atividades a ela correlatas nos 
meses seguintes. Também era alvissareiro o 
desempenho das atividades de construção 
civil, que, depois de um período de oscilação, 
tendendo à baixa, emitia sinais de retomada. 
Esta recuperação das atividades da constru-
ção civil podia ser medida pelos indicadores 
de consumo de cimento. 

A ligeira queda ocorrida nos indicadores de 
emprego na construção civil aparentava estar 
associada a fatores sazonais. Merecia des-
taque, também, o fato de que as vendas do 
comércio varejista tiveram uma perceptível re-
tomada naquele mês, quando comparadas ao 
que ocorreu em dezembro de 2012. Esta re-
tomada revelou-se ainda mais robusta quan-
do são cotejados os respectivos movimentos 
do acumulado do ano de 2013 (jan/dez) com 
o acumulado de 2012 – movimento positivo 
que ocorreu de forma generalizada nas ativi-
dades do comércio varejista. No que se refere 
às atividades dos serviços, também mereceu 
menção a recuperação ocorrida no setor, re-
petindo o que ocorreu no cenário nacional, 
mas com ampla vantagem para o desempe-
nho da economia fluminense.

evolução da agricultura fluminense

Junho de 2015 - O levantamento da safra es-

tadual de cereais e leguminosas, no período, 
realizado pela Coordenação de Estatísticas 
Agropecuárias do Rio de Janeiro do IBGE, es-
tima uma produção da ordem de 7.617 tonela-
das, inferior em 53,5% à obtida em igual mês, 
em 2014, da ordem de 16.506 toneladas. No 
que se refere à área estimada a ser colhida, 
houve uma redução de 47,4% hectares, frente 
à área colhida de grãos em 2014, situando-se 
em 4.204 hectares. Deste total, 319 hectares 
foram ocupados com arroz, 1.798 hectares 
com feijão e 2.087 hectares com milho.

Quanto à produção agrícola de junho/2015 
em relação a junho/2014, pode-se obser-
var que dentre os 11 produtos analisados, 
somente dois apresentam variação positiva 
em suas produções em relação ao ano an-
terior: banana, 12,0% e café, 6,5%. Os de-
mais produtos mostraram variações negati-
vas: abacaxi (-15,1%); arroz (-63,0%); cana 
de açúcar (-14,9%); coco-da-baía (- 35,4%); 
feijão (-34,0%); laranja (-21,0%); mandioca 
(-19,9%); milho (-32,5%) e tomate (-9,1%). A 
seca e a erradicação das lavouras foram as 
principais causas da diminuição da produção.

Junho de 2014 - No Levantamento Sistemá-
tico da Produção Agrícola do IBGE, a produ-
ção da maior parte dos produtos pesquisa-
dos (abacaxi, arroz, banana, cana de açúcar 
e coco) não sofreu alterações nas estimati-
vas de produção, em comparação ao mês de 
maio. Com variação positiva, café (0,08%), 
mandioca (0,04%) e laranja (9,5%) e com va-
riação negativa, cana de açúcar (-0,05%), mi-
lho (-2,2%) e tomate (-0,08%). Quanto à pro-
dução agrícola de junho/2014, em relação à 
safra de 2013, pode-se observar que, dentre 
os 12 produtos analisados, quatro apresenta-
ram variação positiva da produção em relação 
ao ano anterior: cana-de-açúcar (3,2%), café 
(9,8%), laranja (61,3%), por conta dos bons 
preços recebidos pelo produtor da indústria 
de sucos, e o tomate (14,3%). Com variação 
negativa: abacaxi (-8,4%), arroz (-10,9%), ba-
nana (-12,8%), coco-da-baía (5,7%), mandio-
ca (-2,1%), feijão 1ª safra (-14,0%), feijão 2ª 
safra (-12,8%) e milho 1ª safra (-23,5%).

Junho de 2013 - O levantamento da safra es-
tadual de cereais e leguminosas, no mês de 
junho de 2013, realizado pela Coordenação 
das Estatísticas Agropecuárias do Rio de Ja-

neiro do IBGE, estimou uma produção da or-
dem de 19.761 toneladas, inferior em 17,1% 
à obtida em 2012 (23.838 toneladas). No que 
se referia à área estimada a ser colhida, houve 
uma redução de 14,6% frente à área colhida 
de grãos em 2012, situando-se em 9.620 hec-
tares. Deste total, 883 hectares foram ocupa-
dos com arroz, 3.129 hectares com feijão e 
5.608 hectares com milho. Com relação às es-
timativas de junho em relação a maio daquele 
ano, destacaram-se as variações na produção 
dos seguintes produtos: banana (0,1%), feijão 
2ª safra (6,0%) e maracujá (0,9%). Nas esti-
mativas de junho em relação à safra de 2012, 
pôde-se observar que, dos 30 produtos anali-
sados, sete apresentaram variação positiva da 
produção em relação ao ano anterior: borra-
cha (33,9%), café (7,2%), caqui (2,8%), feijão 
1ª safra (1,4%), laranja (10,5%), limão (8,2%) e 
uva (3,1%). E os que indicaram variação nega-
tiva foram: arroz (-38,0%), abacate (-18,3%), 
abacaxi (-2,2%), banana (-2,2%), batata 
doce (-1,0%), batata 2ªsafra (-27,5%), cana 
(-12,7%), coco (-2,0%), feijão 2ª safra (-16,2), 
figo (-79,4%), goiaba (-6,4%), mamão (-1,0%), 
mandioca (-26,8%), manga (-31,2%), mara-
cujá (-2,4%), melão (-76,9%), milho 1ª safra 
(-11,3), palmito (-26,2%), pêssego (-31,6%), 
tangerina (-0,4%) e tomate (-7,9%). Mantive-
ram-se estáveis: batata 1ª safra, e urucu. Na 
variação percentual o destaque positivo foi a 
laranja, com 10,5%, e o destaque negativo o 
melão, com -76,9%. Na variação absoluta, o 
destaque positivo foi a laranja, com 5,7 to-
neladas, e o destaque negativo a cana, com 
724.903 toneladas.

Produto interno bruto 
O PIB é um dos indicadores mais utilizados 
na macroeconomia e tem como principal 
objetivo mensurar a atividade econômica de 
uma determinada região. Quando uma de-
terminada região apresenta declínio de dois 
trimestres consecutivos no valor do PIB, 
significa que sua economia encontra-se em 
recessão técnica. Apesar de o Produto In-
terno Bruto ser considerado um bom indi-
cador de crescimento, não pode ser consi-
derado um índice de desenvolvimento, uma 
vez que seu cálculo não inclui dados como 
distribuição de renda, expectativa de vida e 
nível educacional da população, entre ou-
tros aspectos, que serão vistos na Dimen-
são social deste documento.

O Produto Interno Bruto representa a soma, 
em valores monetários, de todos os bens e 
serviços produzidos em uma determinada re-
gião (país, estado ou município), durante um 
período específico de tempo (ano, semestre, 
trimestre ou mês). No cálculo do PIB apenas 
considera-se bens e serviços finais da cadeia 
de produção, excluindo todos os insumos in-
termediários (matérias-primas, mão-de-obra, 
impostos e energia). A exclusão de bens e ser-
viços intermediários é feita para evitar a dupla 
contagem dos valores gerados na cadeia de 
produção, o que provocaria erro na soma do 
PIB. Desde 1990, o cálculo e a divulgação do 
PIB brasileiro são realizados pelo IBGE. 

Pib de Paraty - Segundo o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS, 2014), tendo como base dados do 
IBGE, entre 2005 e 2009, o Produto Interno 
Bruto (PIB) do município cresceu 121,5%, 
passando de R$ 240,3 milhões para R$ 532,3 
milhões. O crescimento percentual foi supe-
rior ao verificado no Estado, que foi de 43,3%. 
A participação do PIB do município na com-
posição do PIB estadual aumentou de 0,10% 
para 0,15% no período de 2005 a 2009.

A estrutura econômica municipal demonstra-
va participação expressiva do setor de Ser-
viços, o qual responde por 62,4% do PIB 
municipal. Cabe destacar o setor secundário 
ou industrial, cuja participação no PIB era 
de 29,6%, em 2009, contra 8,8%, em 2005. 
No mesmo sentido ao verificado no Estado, 
em que a participação industrial cresceu de 
8,8%, em 2005, para 22,4%, em 2009.
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Variável Paraty rio de Janeiro brasil

agropecuária 20.775 1.072.848 105.163.000

indústria 1.455.432 62.966.386 539.315.998

serviços 473.074 144.387.422 1.197.774.001

Fonte: IBGE Cidades

Pib fluminense 2014 - O Produto Interno Bruto fluminense teve expansão de 0,9% em 2014, 
com valor estimado em R$ 579.433 milhões. A variação foi inferior a de 2013 (2,1%). De acordo 
com o estudo Contas Regionais do Brasil, elaborado pela Fundação Ceperj em parceria com o 
IBGE, o resultado foi maior do que a média nacional, que registrou uma taxa de variação de 0,1%.

O Estado do Rio de Janeiro, segunda economia do País, respondeu no ano passado por 10,5% 
do PIB brasileiro, com renda per capita de R$ 35.200. Ao avaliar o setor econômico, a Indústria 
registrou queda de 0,6%, em relação a 2013. A agropecuária obteve queda de 0,2%, a variação 
negativa é resultado do fraco desempenho do cultivo da cana-de-açúcar (-3,4%).

Na Indústria, o destaque positivo foi o desempenho da Extrativa Mineral, que acumulou cresci-
mento de 1,7%, influenciado pelo aumento na produção de petróleo e gás natural. As demais 
atividades industriais registraram queda em seus volumes: Transformação (-4,0%), Construção 
Civil (-1,4%) e Produção de Eletricidade, Gás e Água (-3,4%).

Quanto ao setor de Serviços, segundo as análises do estudo, a participação foi de 66% do PIB 
estadual, as atividades que apresentaram crescimento foram: Transporte e Armazenagem (9,9%), 
Atividades Imobiliárias (7,1%), Serviço de Informação (6,8%) e Comércio (3,2%).

Pib brasil 2015 (2º semestre) - O PIB brasileiro apresentou queda de 1,9% na comparação 
entre o segundo trimestre de 2015 e o primeiro trimestre do ano, levando-se em consideração a 
série com ajuste sazonal. Essa retração trimestral de 1,9% é a maior desde o primeiro trimestre 
de 2009, quando a economia também registrou o idêntico recuo. De janeiro a março deste ano, 
o PIB teve baixa de 0,7%.

Na comparação com igual período de 2014, o PIB brasileiro registrado no segundo trimestre do 
ano apresentou contração de 2,6%, a maior desde o primeiro trimestre de 2009, quando o recuo 
também foi de 2,6%.

No acumulado dos quatro trimestres terminados no segundo trimestre de 2015, o PIB registra 
queda de 1,2% em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores. Já no acumulado 
do primeiro semestre de 2015, o PIB apresentou queda de  2,1% em relação a igual período 
de 2014. De acordo com o IBGE, esse resultado é o pior desde o primeiro semestre de 2009, 
quando caiu 2,4%.

Neste trimestre, contribuíram para o desempenho negativo da economia a queda dos investimen-
tos (-8,1%) e do consumo das famílias (-2,1%). Em contrapartida, o consumo do governo regis-
trou alta de 0,7%. Na análise dos setores, todos registraram queda, puxada pela indústria, que 
teve retração de 4,3%, pela agropecuária, de 2,7%, e pelos serviços, de 0,7%.

Pib Valor corrente (r$) Variação 
trimestral

Variação 
anual

Variação 
acumulada

brasil    1,428 trilhão -1,9%  -2,6% -1,2%

Agropecuária   76,093 Bilhões -2,7%  +1,8% +1,6%

Indústria 263,602 Bilhões -4,3%  -5,2% -2,9%

Serviços 879,231 Bilhões -0,7%  -1,4% -0,5%

Famílias 896,149 Bilhões -2,1%  -2,7% -0,6%

Governo 298,286 Bilhões +0,7%  -1,1% -0,3%

Investimento 254,226 Bilhões -8,1% -11,9% -7,9%

Fonte: IBGE

Em valores correntes, o PIB no segundo trimestre de 2015 alcançou R$ 1.428,3 bilhões, sendo 
R$ 1.218,9 bilhões referentes ao Valor Adicionado (VA) a preços básicos e R$ 209,4 bilhões aos 
impostos sobre produtos líquidos de subsídios.

Pib brasil - 1° trimestre de 2015 - O PIB brasileiro apresentou variação negativa de 0,7% na 
comparação entre o primeiro trimestre de 2015 e o quarto trimestre de 2014, na série com ajus-
te sazonal. Em relação a igual período de 2014, na série sem ajuste sazonal, houve contração 
de 1,6% do PIB no primeiro trimestre do ano. No acumulado dos quatro trimestres terminados 
no primeiro trimestre de 2015, o PIB registrou queda de 0,9% em relação aos quatro trimestres 
imediatamente anteriores.

Pib Valor corrente (r$) Variação 
trimestral

Variação 
anual

Variação 
acumulada

brasil    1,408 trilhão -0,7% -1,6% -0,9%

Agropecuária   79,648 Bilhões +4,8% +4,0% +0,6%

Indústria 267,921 Bilhões -0,7% -3,0% -2,5%

Serviços 851,453 Bilhões -0,9% -1,2% -0,2%

Famílias 887,763 Bilhões -1,5% -0,9% +0,2%

Governo 272,586 Bilhões -1,5% -1,5% +0,4%

Investimento 276,736 Bilhões -2,4% -7,8% -6,9%
Fonte: IBGE

Em valores correntes, o PIB no primeiro trimestre de 2015 alcançou R$ 1,408 trilhão, sendo R$ 1,199 
trilhão no VA a preços básicos e R$ 209 bilhões em Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios. 

Projeções sobre o Pib do brasil em 2015 - De acordo com o último relatório divulgado pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o PIB brasileiro deve re-
trair 0,80% em 2015. No relatório anterior, a organização havia projetado queda de 0,5% do PIB 
brasileiro para este ano. 

A estimativa da OCDE em relação ao PIB brasileiro em 2015 é, no entanto, mais otimista do que 
a dos analistas financeiros brasileiros, cujas previsões indicam que a economia contrairá 2,06%, 
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segundo o Boletim Focus, do Banco Central, 
que recolhe pesquisas com 100 economis-
tas de entidades financeiras. A Confederação 
Nacional das Indústrias (CNI), por sua vez, 
estima que o PIB nacional terá retração de 
1,20% em 2015. O FMI prevê queda de 1% 
da economia brasileira em 2015.

PIB Brasileiro Anual

10

7.5

%

2.5

20042002 2005 2008 2010 2012
-2.5
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Fonte: ADVFN.com

Pib 2014 - De acordo com o IBGE, o  PIB 
do Brasil em 2014 manteve-se praticamen-
te estável em relação ao ano anterior, re-
gistrando variação positiva de apenas 1%. 
Em valores correntes, a riqueza gerada pela 
economia brasileira em 2014 atingiu R$ 5,52 
trilhões (ou US$ 1,73 trilhão).  Em 2013, o 
crescimento acumulado no ano foi de 2,7% 
(resultado revisado).

Já o PIB per capita alcançou R$ 27.229 (em 
valores correntes) em 2014, após ter recu-
ado (-0,7%), em termos reais, em relação a 
2013. Em 2013, o crescimento do PIB  per 
capita foi de 1,8% em relação a 2012. O re-
sultado aferido em 2014 foi a menor taxa de 
crescimento anual da economia brasileira 
desde 2009, quando o PIB brasileiro retraiu 
0,2% no auge da crise econômica mundial.

A estabilidade do PIB brasileiro em 2014 re-
sultou da variação de 0,2% do valor adicio-
nado a preços básicos e do recuo (-0,3%) 
nos impostos sobre produtos líquidos de 
subsídios. O resultado do valor adicionado 
neste tipo de comparação refletiu o desem-
penho das três atividades que o compõem: 
Setor Agropecuário (0,4%), Setor Industrial 
(-1,2%) e Setor de Serviços (0,7%). O recuo 
dos impostos reflete, principalmente, a re-
dução, em volume, do Imposto de Importa-
ção (-4,7%) e do IPI (-1,7%) – decorrentes, 
em grande parte, do desempenho negativo 
da indústria de transformação no ano.

Variação do Pib brasileiro em 2014 
(por setores da economia)

setores da economia Variação anual

Total +0,1%

Indústria -1,2%

Serviços +0,7%

Agropecuária +0,4%

Investimentos -4,4%

Consumo das famílias +0,9%
Fonte: IBGE

Pib brasil x Pib Mundial

País crescimento do Pib em 
2014

Brasil +0,1%

China +7,4%

Estados Unidos +2,4%

Reino Unido +2,6%

Japão -0,1%

Alemanha +1,6%

France +0,4%
Fonte: IBGE

Pib 2013 - A economia brasileira cresceu 
2,3% em 2013. Em valores correntes, o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) brasileiro atingiu a 
marca de R$ 4,84 trilhões. Já o PIB per capi-
ta de 2013 ficou em R$ 24.065, uma alta de 
1,4% em relação a 2012.

Pib 2012 - O resultado do Produto Interno 
Bruto de 2012 que passou de crescimento 
de 0,9% em relação a 2011 para aumento 
de 1,0%. 

Pib 2011 - De acordo com dados divulgados 
pelo IBGE em março de 2012, o PIB brasileiro 
de 2011 cresceu 2,7% em relação ao ano an-
terior. Foi um fraco desempenho da economia 
brasileira se comparado ao crescimento de 
7,5% de 2010. Por outro lado, foi um desem-
penho acima da média mundial, que padece 
com os efeitos provocados pela crise econô-
mica na Europa e nos Estados Unidos. Em 
valores correntes, o PIB brasileiro atingiu R$ 
4,143 trilhões (US$ 2,267 trilhões). O PIB per 
capita em 2011 ficou em R$ 21.252,00.

Pib 2010 - O PIB brasileiro de 2010 cresceu 
7,5% em relação ao ano anterior. Foi um óti-
mo desempenho da economia brasileira: a 
maior a taxa de crescimento dos últimos 24 

anos, influenciada pela forte demanda interna e pelo fraco desempenho econômico no ano an-
terior. Em valores correntes, o PIB brasileiro atingiu R$ 3,675 trilhões. O PIB per capita em 2012 
ficou em R$ 19.016.

Variação do Pib brasileiro de 2000 a 2015 (variação em volume)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

4,30 1,30 2,70 1,10 5,70 3,20 4,00 6,10
* parcial                                                              Fonte: ADVFN.com

Variação do Pib brasileiro de 2000 a 2015 (variação em volume) (cont.)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

5,20 0,30 7,50 2,70 1,00 2,70 0,10 -1,20
* parcial                                                              Fonte: ADVFN.com

Pib ranking mundial - Abaixo há  a l istagem com o PIB das principais economias mun-
diais. Segundo dados divulgados pelo FMI, os países mais r icos do mundo são (valores 
em tr i lhões de dólares):

PaÍs 2012 2013 2014

Estados Unidos 15,684 16,799 17,419

China 8,227 9,181 10,380

Japão 5,963 4,901 4,616

Alemanha 3,400 3,635 3,860

Reino Unido 2,440 2,535 3,056

França 2,608 2,737 2,847

brasil 2,395 2,242 2,353

Itália 2,014 2,071 2,148

Índia 1,824 1,870 2,050

Rússia 2,021 2,118 1,857

Canadá 1,819 1,825 1,789

Austrália 1,541 1,505 1,444

Coréia do Sul 1,155 1,221 1,417

Espanha 1,352 1,358 1,407

México 1,177 1,258 1,283

Indonésia 0,878 0,870 0,889

Holanda 0,773 0,800 0,806

Turquia 0,794 0,827 0,866

Arábia Saudita 0,727 0,745 0,752

Suíça 0,632 0,650 0,712
Fonte: ADVFN.com

economia de Paraty
A economia de Paraty é calcada em quatro pilares: a economia criativa (que abrange o ar-
tesanato local, os shows e atividades culturais), comércio/serviços, a agroindústria (cujo 
carro-chefe é a produção de cachaça) e o turismo, a maior geradora de renda e de postos de 
trabalho para o município.

economia criativa
A economia criativa (EC) é um conjunto de processos que envolvem criação, produção e dis-
tribuição de produtos e serviços, usando o conhecimento, a criatividade e o capital intelec-
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tual como principais recursos produtivos. O 
conceito de EC discutido atualmente nasceu 
na Austrália no início da  década de 1990 e 
ganhou impulso quando o governo inglês, no 
fim da mesma década, promoveu de forma 
estruturada um plano de desenvolvimen-
to estratégico para 13 setores da chamada 
economia criativa.

esses 13 setores na conceituação in-
glesa são:

1. Propaganda 
2. Arquitetura 
3. Artes e Antiguidades 
4. Artesanato 
5. Design 
6. Moda 
7. Cinema e Vídeo 
8. Música 
9. Artes Cênicas (inclui dança, circo etc.) 
10. Editoração (revistas, livros, jornais, web) 
11. Softwares de lazer 
12. Rádio 
13. TV

A EC busca valorizar o trabalho criativo lo-
cal aliando ao novo papel que as tecnolo-
gias passam a ter no cenário mundial. A ideia 
central não é só valorizar o artesanato/arte 
popular, mas fazer de todo e qualquer co-
nhecimento criativo um valor que contribua 
para o desenvolvimento econômico do país 
em que é desenvolvida.

Em 2002, ocorreu o 1º Fórum Internacional 
das “Indústrias Criativas” na Rússia. Nele 
foram definidas como “indústrias criativas” 
(como também é conhecida a economia 
criativa)  as que têm sua origem na criativi-
dade individual, habilidades e talentos que 
têm potencial de riqueza e criação de em-
pregos por meio da geração e da explora-
ção da propriedade intelectual. Portanto, a 
EC é a atividade empresarial na qual o valor 
econômico está ligado ao conteúdo cultu-
ral, unindo a força tradicional da chamada 
cultura clássica com o valor agregado do 
talento empresarial e os novos talentos da 
mídia eletrônica e da comunicação. 

No documento final desse fórum, as seguin-
tes categorias de atividades foram classifica-
das como indústria criativa:

•  Mídia e espetáculos ao vivo: filme; sof-
tware de entretenimento interativo e ser-
viços de computação; música; artes cêni-
cas; edição e televisão e rádio.

•  Design e visual: propaganda; arquitetura; 
artesanato, design; design de moda; e ar-
tes visuais. 

•  Patrimônio histórico: mercado  de artes 
e antiguidades; patrimônio histórico; e mu-
seus e galerias.

Além de gerar empregos qualificados e ren-
da, os setores criativos têm a capacidade 
de irradiar benefícios para outros setores 
da economia. Um exemplo claro disso é o 
desenvolvimento do design, que é essen-
cial para a fabricação de bons produtos e 
o aumento de competitividade de todos os 
demais setores das indústrias tradicionais. 
Outro exemplo são os efeitos benéficos na 
indústria do turismo.

Desde 2004, quando o conceito de econo-
mia criativa surgiu no Brasil, o Rio de Janeiro 
tem se destacado na geração de emprego 
e renda para os trabalhadores deste setor. 
Somente em 2013, o Estado gerou 107 mil 
dos 892,5 mil empregos formais criativos do 
Brasil, segundo o Mapeamento da Indústria 
Criativa no Brasil, publicação que a Firjan 
lançou em 2014.

O mapeamento aborda a Indústria Criativa 
sob duas óticas. A primeira é da produção, 
que lança um olhar sobre as empresas cria-
tivas – que não necessariamente empregam 
apenas trabalhadores criativos em seus qua-
dros. A segunda ótica é a do mercado de tra-
balho, ou seja, dos profissionais criativos, in-
dependentemente do lugar onde trabalham, 
seja na indústria criativa, na clássica, ou em 
qualquer outra atividade econômica. 

Sob a ótica da produção, 251 mil empre-
sas formavam a indústria criativa no Brasil 
em 2013. Num olhar sobre a última déca-
da, houve um crescimento de 69,1%, desde 
2004, quando eram 148 mil empresas. Com 
base na massa salarial destas empresas, 
estima-se que a indústria criativa brasileira 
gere um Produto Interno Bruto equivalente a 
R$ 126 bilhões, ou 2,6% do total produzido 
no Brasil em 2013, frente a 2,1% em 2004. 

Nesse período, o PIB da indústria criativa 
avançou 69,8% em termos reais, acima do 
avanço de 36,4% do PIB brasileiro nos mes-
mos dez anos.

Sob a ótica do mercado formal de trabalho, 
a Indústria Criativa é composta por 892,5 mil 
profissionais formais. Entre 2004 e 2013, houve 
alta de 90%, bem acima do avanço de 56% do 
mercado de trabalho brasileiro nesse período. 
Dessa forma, o mercado de trabalho criativo 
se expandiu não apenas em números absolu-
tos, mas também em termos relativos: a par-
ticipação da classe criativa no total de traba-
lhadores formais brasileiros alcançou 1,8% em 
2013, ante 1,5% em 2004. Houve crescimento 
relevante nas quatro grandes áreas criativas: 
Tecnologia (+102,8%), Consumo (+100,0%), 
Mídias (+58,0%) e Cultura (+43,6%).

Apesar de o senso comum associar os traba-
lhadores criativos a ambientes profissionais 
exclusivamente criativos, como agências de 
publicidade, escritórios de design, produto-
ras de conteúdo audiovisual, entre outros, 
do total de profissionais criativos mapeados 
no Brasil, 221 mil (24,7%) atuam na Indústria 
de Transformação, onde representam 2,8% 
dos trabalhadores, percentual superior ao 
observado no mercado de trabalho nacional 
(1,8%). Dentre os 13 segmentos criativos, a 
presença destes profissionais clássico-cria-
tivos se destaca em quatro: pesquisa e de-
senvolvimento, moda, design e publicidade.

Pib criativo estimado e sua partici-
pação no Pib brasileiro (2004 a 2013)
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Fonte: Firjan

Em uma análise evolutiva, entre 2004 e 2013 
houve aumento no número de empregos cria-
tivos formais em todos os estados brasileiros, 

no qual o Rio de Janeiro se destaca com a 
elevação de 1,8% para 2,3%.

Novamente, o Rio de Janeiro se sobressai. 
Na análise de remuneração por Estado, dos 
13 setores criativos analisados os profissio-
nais fluminenses possuem as maiores remu-
nerações em sete deles: pesquisa e desen-
volvimento (R$ 14.510), artes cênicas (R$ 
8.107), Tecnologia da Informação e Comu-
nicação (R$ 7.265), audiovisual (R$ 5.350), 
patrimônio e artes (R$ 5.260), design (R$ 
3.326) e moda (R$ 1.965).

Devido ao potencial de crescimento da eco-
nomia criativa no Brasil, foi implantada em 
2011 a Secretaria da Economia Criativa sob 
o comando do Ministério da Cultura. Sua 
missão é conduzir a formulação, a implan-
tação e o monitoramento de políticas públi-
cas para o desenvolvimento local e regional, 
priorizando o apoio e o fomento aos profis-
sionais e aos micro e pequenos empreendi-
mentos criativos brasileiros. 

Paraty está entre as cidades que abraçaram 
a temática: a Economia Criativa pode con-
tribuir para o desenvolvimento socioeconô-
mico local. Além do turismo e da cachaça, a 
cultura, o entretenimento e o artesanato re-
conhecidamente fortes colocam o município 
em destaque. 

ações governamentais: Pontos de Cultu-
ra são uma ação do Programa Cultura Viva, 
do Ministério da Cultura (Minc), que, desde 
2007, atua em parceria com os governos do 
estado, proporcionando apoio financeiro e 
articulação institucional às iniciativas cultu-
rais bem-sucedidas da sociedade civil.  Os 
grupos inscritos para fazerem parte do 
projeto são selecionados de acordo com o 
cumprimento de exigências de edital. O Rio 
de Janeiro atualmente conta com 196 Pon-
tos de Cultura que recebem recursos para 
a realização de cursos e oficinas, produção 
de espetáculos e eventos culturais, compra 
de equipamentos e outras ações.   Todas as 
criações locais produzidas por cada Ponto 
podem ser distribuídas para a Rede Nacional 
Ponto de Cultura, fomentando a rica diver-
sidade cultural fluminense, com a troca de 
experiências de todo o País. 

Muitas comunidades quilombolas, indígenas 
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e das periferias se be-
neficiaram do projeto e 
o perfil dos Pontos ins-
critos mostra a inversão 
de uma tendência his-
tórica de concentração 
de projetos na capital, 
configurando um novo 
desenho cultural do Rio: 
no edital de 2008, 51% 
dos proponentes vieram 
do interior do Estado, 
da Baixada e do Leste 
Fluminense, enquanto 
49% eram da capital.

A Ciranda Caiçara de Ta-
rituba-Paraty e a Flipinha, 
versão infantil da Festa 
Literária Internacional de 
Paraty (Flip) são exem-
plos dos projetos sele-
cionados no edital. 

O Mapa de Cultura do Estado do Rio de Ja-
neiro tem a proposta de mapear e divulgar as 
principais manifestações culturais dos 92 mu-
nicípios do Rio de Janeiro. O projeto é realiza-
do pela Secretaria de Estado de Cultura, com 
patrocínio da Petrobras, e coordenação  e 
conteúdo da agência Diadorim Ideias.

Em 2011 e 2013, caravanas formadas por 
jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas percor-
reram 15 mil quilômetros do território flumi-
nense para catalogar as mais importantes 
atividades culturais em diversas áreas, como 
espaços culturais, festas tradicionais e festi-
vais de cultura, patrimônios materiais e imate-
riais, além de artistas, personagens e grupos 
de destaque em todo  o Estado, resultando 
no Mapa da Cultura, portal bilíngue na inter-
net que reúne 3,5 mil verbetes, 8 mil imagens 
e 120 vídeo-documentários sobre a cultura 
fluminense. Atualizado periodicamente, o por-
tal ganha agora também um novo formato: os 
aplicativos para telefones e mobiles.

O Mapa de Cultura do Estado do Rio de Ja-
neiro  tornou-se uma ferramenta para preen-
cher a lacuna de informações sobre a cultura 
tanto no interior fluminense como em áreas 
pouco conhecidas da região metropolitana.

Paraty está presente no Mapa da Cultura em 

dezenas de atrações.

Lançado em 2010, Rio 
Criativo, principal plata-
forma para a economia 
criativa do Estado, é um 
programa da Secretaria 
de Cultura do Rio de Ja-
neiro em parceria com 
o Ministério das Comu-
nicações, a Secretaria 
de Estado de Ciência e 
Tecnologia, a Fundação 
de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio de Ja-
neiro (Faperj), o Instituto 
Gênesis da PUC-Rio, o 
Sebrae/RJ, o Liceu de 
Artes e Ofícios do Rio 
de Janeiro e a Junta Co-
mercial do Rio de Janei-
ro, dentre outros.

O Rio Criativo já aten-
deu aproximadamente 25 mil produtores cultu-
rais de todo o Estado que buscavam qualifica-
ção em gestão cultural. Criada há quatro anos, 
a Incubadora Rio Criativo serviu de exemplo 
para outros municípios e Estados do Brasil.

A Caravana Regional Rio Criativo, projeto iti-
nerante que oferece cursos, oficinas, pales-
tras e consultorias visando a qualificação dos 
agentes culturais e empreendedores criativos 
em diversos municípios do Rio de Janeiro, já 
esteve em Paraty.

Executada pelo Instituto Raízes da Tradição 
em parceria com a prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Cultura, a Caravana Re-
gional abordou temáticas como: Concepção 
e Elaboração de Projetos Culturais, Planeja-
mento Estratégico voltado para os profissio-
nais na área da leitura, Marketing e Mobiliza-
ção de Recursos, entre outras.

iniciativas privadas - Por meio de cinco 
programas documentais, o projeto Criaticida-
des - Cidades Criativas do Brasil apresenta a 
história da economia criativa e mostra exem-
plos práticos de municípios que obtiveram re-
sultados positivos. Cada programa tem seu 
próprio tema, como soluções inovadoras que 
as cidades encontraram para enfrentar desa-
fios locais para exemplificar esse segmento 

econômico. No total, são relatos de mais de 
50 especialistas no tema, que desenvolveram 
projetos em São Paulo, Brasília, Paraty, Paulí-
nia e até em Londres, mostrando como a cria-
tividade pode trazer crescimento econômico. 

O Criaticidades nasceu com a missão de in-
vestigar como a EC pode contribuir para o de-
senvolvimento socioeconômico das cidades 
brasileiras.   Uma ideia original desenvolvida 
pela  Garimpo de Soluções, empresa liderada 
pela economista Ana Carla Fonseca Reis, e 
a Umana Comunicação Inteligente, comanda-
da pelo jornalista Ricardo Mucci.

A iniciativa foi composta, inicialmente, por 
cinco programas e um site que apresentaram 
a história e o conceito da economia criativa 
baseados em cases e entrevistas com espe-
cialistas brasileiros e estrangeiros. O material 
trouxe exemplos práticos e bem sucedidos de 
municípios que conseguiram bons resultados 
ao buscarem novas alternativas de desenvol-
vimento econômico, como Paulínia, em São 
Paulo, e Paraty, no Rio de Janeiro.

Os cinco programas da série são documentais, 
produzidos em alta definição e compostos por  
entrevistas e imagens de arquivo, com dura-
ção média de 25 minutos, divididos em três 
blocos, utilizando os temas: economia criativa, 
cidade criativa, setores criativos e empreende-
dorismo. O último filme conta como Paulínia 
(SP) e Paraty utilizaram suas particularidades 
para transformar a dinâmica de suas cidades. 
A primeira, apesar de ter um dos mais altos 
PIBs do País, vivia apenas em função da in-
dústria petroquímica, segmento que necessita 
de alta capacitação, enormes investimentos e 
demora nos resultados. Ao criar o Polo Cine-
matrográfico de Paulínia, o município paulista 
deu um salto cultural para toda a sua popula-
ção e diversificou sua economia.

Paraty, por outro lado, aproveitou suas co-
nexões para reinventar-se. O isolamento que 
teve por quase 100 anos fez com que a cida-
de mantivesse sua cultura, sua arquitetura e 
seus fazeres praticamente intactos. Mas, em 
vez de ser apenas uma cidade de veraneio, 
decidiu disseminar todo esse jeito próprio de 
ser, ao focar na sua cultura e na sua história 
e conceber a Flip, por exemplo. Atualmente, 
a Flip deixou de ser apenas um evento pon-
tual para se tornar uma influência cultural na 

cidade, durante todo o ano, ao aumentar o 
interesse da população pela leitura e utilizar 
a mão de obra dos próprios paratienses, que 
são qualificados anteriormente.

artesanato - Existe um contingente signi-
ficativo de artesãos em Paraty dedicados a 
segmentos como, entre outros, entalhe em 
madeira, cestaria, e cerâmica. Além disso, a 
cidade é um polo de artistas plásticos, que 
mantêm ateliês e comercializam suas obras. 
Os produtos conferem uma singularidade da 
região e são distribuídos entre crochês, tri-
côs, bordados, barcos, gamelas, painéis e 
ímãs de geladeira em madeira, pintura em te-
cido, patchwork (tapetes, jogos americanos, 
almofadas, colchas), cestaria e luminárias 
em taquara, taboa e taquaraçu, bonecas de 
tecido, utensílios decorativos e utilitários em 
cerâmica e papel machê, bolsas e chapéus 
em rami e linhas variadas, bijuterias, vestu-
ário, velas, instrumentos musicais, cestos, 
abanadores, chocalhos, paus-de-chuva, ar-
cos e flechas, zarabatanas, cocares, escul-
turas zoomorfas, adornos, além dos barqui-
nhos entalhados em caixeta, produzidos na 
comunidade de Mamanguá.

Um dos expoentes do artesanato paratiense 
é a Associação Cairuçu, que fundou o Núcleo 
de Economia Criativa em março de 2012. O 
grupo é formado por pessoas de diversas co-
munidades de Paraty: Patrimônio, Novo Hori-
zonte, Condado, Corisquinho, Trindade e ain-
da abrange a comunidade de Camburi, que é 
localizada em Ubatuba-SP. 

Um dos projetos do Núcleo de Economia 
Criativa da Associação Cairuçu é a Moda 
Sustentável. Forma mulheres em corte e cos-
tura, bordado, crochê, retalhos, acessórios, 
aplicações em roupas com objetos reutiliza-
dos e tingimento de tecidos com pigmentos 
naturais. O coletivo desenvolve trabalhos com 
arte-costura destacando o conceito de sus-
tentabilidade. Ao longo do projeto as mulhe-
res se habilitam para produzir peças exclusi-
vas e com identidade.

As artesãs também produzem peças à mão, 
utilizando técnicas de artesanato têxtil como 
crochê, tecelagem, patchwork, bordado. 
O grupo confecciona, ainda, figurinos para 
obras de teatro da cidade. Entre as peças 
produzidas, há almofadas, jogos americanos, 

Fórum DLIS - AGENDA 21 – Paraty

61

Fórum DLIS - AGENDA 21 – Paraty

60



tapetes, nécessaires, bolsas, saias e aventais. A matéria-prima é basicamente formada por re-
talhos e refugo da indústria têxtil e de confecções, utilizados em técnicas de produção cada vez 
mais aperfeiçoadas. Em parceria com outros grupos de artesanato e com o de moda sustentável, 
as artesãs têm participado de diversos eventos, ampliando a possibilidade de vendas e a geração 
de renda.

A  Feira Criativa funciona como forma de escoamento da produção do artesanato. Trata-se de 
uma mostra da produção de artesanato, moda e design alinhados com os objetivos do Paraty 
Eco Festival: valorização do artesanato bem feito e dos conhecimentos tradicionais, adequação 
ao conceito de trabalho justo, respeito ao meio ambiente e aproveitamento planejado de recursos. 
É, ao mesmo tempo, espaço de exposição, eventos culturais e feira de negócios.

comércio e prestação de serviços
A base da economia de todo o Brasil é formada por micro e pequenas empresas, não pelo volume 
de recursos que movimentam, mas por sua capilaridade e pela quantidade de emprego e renda 
que geram. Das 1.401.185 empresas ativas no Rio de Janeiro, que correspondem a 8,9% das 
empresas ativas de todo o País, 1.295.603, ou seja, 92,5% são MPEs.

Paraty tem 4.637 empresas ativas, sendo 96,6% delas MPEs, formando uma boa estrutura de co-
mércio e prestação de serviços que atende aos moradores do município e aos turistas que visitam 
a cidade. Das empresas, 1.477 são de comércio e 1.330 de prestação de serviços.

A arrecadação é de R$ 427.713.237,20 e o faturamento de R$ 4.877.003.844,98.

empresas 
ativas

Microempresas
(regime normal)

simples 
nacional

simples-Mei 
(siMei)

4.637 728 (15%) 1.332 (29%) 2.577 (56%)

Fonte: Empresômetro MPE (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo)

Principais MPes por atividade econômica

Fonte: Empresômetro MPE (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo)

No fim deste documento é encontrada a lista das Principais MPes por atividade econômica 
(anexo 5), baseada na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) dos Setores 
Serviços, Comércio, Indústria e Agropecuária no Município de Paraty.

Atividade Econômica

100

1000

N
º 

de
 M

PE
S

1,477 1,330

405

311

261
231

175
161

88 85

113

G - COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS
I - ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO
C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
N - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
F - CONSTRUÇÃO
S - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS

H - TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO
P - EDUCAÇÃO
R - ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO
M - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS
Outros

Marinas - A Baía de Paraty é considerada uma das mais abrigadas do mundo. A navegação é feita 
em águas tranquilas e existem dez opções de marinas e serviços de manutenção de embarcações:

Porto do Sol Paraty Marina e Pousada; Marina 188; Marina Boa Vista; Marina Cantagalo; Marina 
do Engenho; Marina Farol de Paraty Yacht Club; Marina Porto Imperial; Marina Píer 46; Náutica 
Perequê Açú; e Schutze Náutica.

agroindústria, agropecuária, pecuária e pesca
A agropecuária, pecuária e pesca são segmentos incipientes no município. A agropecuária, res-
ponsável por 0,4% do valor adicionado do Estado, apresentou, em 2012, taxa de variação positi-
va de 6,8%, em função dos bons resultados do setor agrícola. As atividades de pecuária e pesca 
tiveram desempenhos modestos, com taxas de crescimento de 1,7%.  

Produção efetivo de rebanhos

Bovino 4 mil cabeças

Caprino 210 cabeças

Equino 220 cabeças

Galináceos (galinhas) 2.566 cabeças

Galináceos (total) 6.839 cabeças

Ovino 260 cabeças

Suíno (matrizes) 55 cabeças

Suínos (total) 377 cabeças

Vacas ordenhadas 103 cabeças
Fonte: IBGE 2014

Produção Quantidade Valor da produção

Leite de vaca 120 mil litros R$ 144 mil

Mel de abelha 400 quilogramas R$ 11 mil

Ovos de galinha 28 mil dúzias R$ 112 mil
Fonte: IBGE 2014

Produção da pesca em Paraty - A pesca encontra-se em desenvolvimento lento, ainda que seja 
cercada pelo mar e que em 2013, o Ministério da Pesca e Aquicultura tenha liberado recursos 
para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) implantar a Unidade Demonstrativa de 
Criação Integrada de Peixes, Moluscos e Algas, em Paraty.  

Em novembro do mesmo ano, a prefeitura paratienses, por meio da Secretaria Municipal de Pesca 
e Agricultura, em parceria com a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fi-
perj), e apoio da Colônia de Pescadores Z-18 e Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) 
lançou o Monitoramento de desembarques pesqueiros no Município de Paraty - RJ. O projeto 
de estatística pesqueira monitorou 452 embarcações. A produção mensal entre junho e novem-
bro – período pesquisado – variou entre 73.192 quilogramas e 125.949 quilogramas de espécies 
diversas, com queda justamente no último mês devido à sazonalidade de algumas espécies e de 
o mês de novembro não ter apresentado fatores climáticos favoráveis à pesca e ter registrado o 
menor volume.

Produção Quantidade Valor da produção

Aquicultura - Ostras, vieiras e mexilhões 1,2 mil quilogramas R$ 34 mil

Aquicultura - Tilápia 1,8 mil quilogramas R$ 14 mil
Fonte: IBGE 2014

banana, coco-da-baía, maracujá e palmito - Existe uma agricultura sustentável, geralmente 
produzida por cooperativas, para atender a demanda local, formada pelos restaurantes e mora-
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dores. A mais destacada é a da banana, que é também, transformada em doce.  

Produto
Áreas colhida e des-

tinada à colheita
Quantidade 
produzida

rendimento médio Valor da produção

Banana 2.100 hectares 4.830 toneladas 2.300 kg/hectare R$ 2.174 mil

Coco-da-baía 8 hectares 96 mil frutos 12 mil frutos/hectare R$ 48 mil

Maracujá 4 hectares 44 toneladas 11mil kg/hectare R$ 37 mil

Palmito 36 hectares 50 toneladas 1.388 kg/hectare R$ 250 mil
Fontes: IBGE 2014.

Produção da cachaça - Fruto de uma cultura secular e das mais tradicionais do Brasil, a Ca-
chaça de Paraty caracteriza-se pela produção artesanal de origem familiar. A história da cidade 
e a produção de cachaça são tão interligadas que um dos nomes dados à bebida é parati. Acre-
dita-se que a produção de pinga tenha começado no local por volta de 1600, conforme será 
visto com mais detalhes na dimensão cultural deste documento. 

Atualmente, a cidade conta apenas com seis alambiques, todos funcionando artesanalmente 
com roda d’água, moenda, barril de carvalho, fogão de cobre e fogo a lenha: Cachaça Coquei-
ro, Cachaça Corisco, Cachaça Maria Izabel, Cachaça Paratiana e Mulatinha, Cachaça Pedra 
Branca e Cachaça Engenho D’Ouro, unidos na Associação dos Produtores de Cachaça de 
Paraty, bastante atuante.

A produção obedece às regras do Conselho Regulador da Associação dos Amigos e Produtores 
de Cachaça de Paraty (Apacap), cuja principal recomendação é para que a cana-de-açúcar seja 
produzida respeitando-se parâmetros ambientais e sociais.

As condições climáticas de Paraty são ideais ao cultivo da cana-de-açúcar: clima tropical quen-
te e úmido, com temperaturas anuais que variam de 12 °C a 38 °C, verão quente e chuvoso 
com alta umidade relativa do ar, seguido de um inverno frio e seco. As características desse 
microclima influenciam o comportamento da cultura e o processo de fermentação do mosto, 
resultando numa bebida destilada diferenciada.

A Baía de Paraty possui relevo acidentado 
da Serra do Mar, composto tanto por mon-
tanhas com grandes vales, quanto por pla-
nícies com várzeas extensas e férteis, e re-
cortado por diversos rios. Essa abundância 
de água foio combustível fundamental para 
girar as rodas d’ água que moem a cana, na 
era colonial e imperial.

O sistema de produção dos canaviais deve 
estar de acordo com as técnicas de plantio, 
adotando práticas mitigadoras dos impactos 
ambientais, em especial a reutilização dos 
subprodutos. Os produtores devem observar 
o correto ponto de corte da cana e sua mo-
agem até 48 horas após, usar leveduras na-
turais na fermentação, fazer relatórios anuais 
de produção, entre outros procedimentos.

A produção de cachaça de Paraty é artesa-
nal e mantém as práticas e a forma de pro-
dução tradicionais, mas os alambiques pos-
suem equipamentos modernos. A cachaça 
produzida é encorpada, com um buquê que 
lembra o bagaço de cana e sabor agradável, 
com o ardor característico da cachaça, sem 
agredir o paladar. 

Pela qualidade, forma de produção e singulari-
dade, a cachaça de Paraty recebeu, em 2007, 
um dos certificados de Indicação Geográfica 
(IG) do Instituto Nacional de Propriedade In-
dustrial (INPI). Previsto na Lei da Proprieda-
de Industrial, de 1996, o IG visa reconhecer 
e proteger o nome geográfico de país, região 
ou localidade que identifique algum produto 
ou serviço típico. Na Europa, existem mais de 
três mil produtos agropecuários com certifica-
dos de IG. No Brasil, a certificação é recen-
te. A IG resulta na fidelização do consumidor, 
que saberá que, sob a etiqueta da Indicação 
Geográfica, vai encontrar um produto de qua-
lidade e com características locais, peculiares 
a um determinado lugar. 

O certificado que a Cachaça de Paraty rece-
beu do INPI foi o de Indicação de Procedên-
cia, isto é, o direito exclusivo de somente as 
pingas fabricadas no município exibirem em 
seus rótulos a indicação: Cachaça de Paraty, 
seguida da expressão “Indicação de Proce-
dência”. Somente as cachaças fabricadas 
em Paraty poderão usar o nome geográfico 
“Paraty” em seus rótulos, quando se sabe 
que várias marcas, em diversos Estados, 

usam o nome “parati” para denominar bebi-
da. No Brasil há apenas seis produtos com 
o selo de Indicação de Procedência, sendo 
que Paraty é a primeira cachaça brasileira a 
receber esta certificação. 

entenda
A IG realiza-se por meio de um registro 
junto ao INPI, que expede um certificado 
específico. No Brasil, existem dois tipos 
de Indicação Geográfica: a Indicação de 
Procedência e a Denominação de Origem. 
São dois registros diversos, com implica-
ções e consequências jurídicas e econômi-
cas diferentes. A Indicação de Procedência 
traduz-se no “nome geográfico de país, 
cidade, região demarcada ou localidade 
de seu território, que se tenha tornado co-
nhecido como centro de extração, produ-
ção ou fabricação de determinado produto 
ou de prestação de determinado serviço”. 
Na embalagem do produto estará gravado 
“Indicação de Procedência”. Já a Denomi-
nação de Origem se dá quando o nome 
geográfico de país, cidade, região demar-
cada ou localidade de seu território, desig-
na produto ou serviço cujas qualidades ou 
características se devam exclusiva ou es-
sencialmente ao meio geográfico, incluídos 
“fatores naturais e humanos”.

Para que o produto receba a denominação 
de cachaça, deve obedecer aos parâmetros 
estabelecidos pelo Decreto n° 2314, de 4 de 
setembro de 1997, que regulamenta a pa-
dronização e classificação de bebidas. No 
mercado de cachaça, existem dois tipos da 
bebida: a caninha industrial e a cachaça ar-
tesanal de alambique. A primeira possui teor 
alcoólico de 38% a 54%, à temperatura de 
20 °C, obtida da destilação simples da ca-
na-de-açúcar, em coluna contínua, com teor 
alcoólico corrigido pela diluição de água e 
adição de adoçantes (até seis gramas por 
litro) e corantes (para diferenciar a tonalida-
de da cor). Já a cachaça pura de alambique, 
tem teor alcoólico e temperatura idênticos à 
industrial, mas é obtida pela destilação do 
mosto fermentado de cana-de-açúcar, em 
alambique de cobre, sem adição de açú-
car, corante ou outro ingrediente qualquer. 

Fórum DLIS - AGENDA 21 – Paraty

65

Fórum DLIS - AGENDA 21 – Paraty

64



Muitos conhecem a bebida brasileira como 
“aguardente de cana”. Na verdade, trata-se 
de um termo genérico, usado para denomi-
nar os destilados brasileiros obtidos da ca-
na-de-açúcar: a caninha industrial e a ca-
chaça artesanal de alambique.

Embora a legislação não estabeleça distin-
ção entre os produtos finais das destilarias 
industriais e dos alambiques artesanais, 
existem, na prática, muitas diferenças entre 
cachaça de alambique e cachaça industrial. 
As cachaças industriais são controladas por 
empresas e a cana-de-açúcar é cultivada em 
grandes áreas, enquanto a pinga artesanal é 
produzida em pequena escala por pequenos 
produtores, em sua maioria utilizando mão-
de-obra familiar. Estima-se que existam por 
volta de 40 mil produtores de cachaça arte-
sanal no Brasil.

  O processo de produção também é dife-
rente, pois, em larga escala, normalmente 
utilizam-se colunas de destilação e tonéis de 
aço-inox, adiciona-se produtos químicos na 
fermentação e não se separa a parte nobre 
do destilado. No processo artesanal, a des-
tilação é feita em alambiques de cobre e a 
fermentação ocorre de forma natural.

O preço do produto e a forma de comerciali-
zação também são diferentes. A cachaça in-
dustrial é vendida em torno R$ 0,70 o litro na 
destilaria e é comercializada em larga escala, 
tanto no mercado interno quanto no externo. 
A pinga artesanal consegue um valor de, no 
mínimo, R$ 1,30 por litro e, dependendo da 
forma como é comercializada, pode chegar, 
em média, a R$ 4,50 a R$ 6 por litro.

Em lojas especializadas, a cachaça artesanal 
é vendida a preços muito altos, dependendo 
da marca, podendo ultrapassar o valor de 
R$ 200 por uma garrafa de 700 mililitros. Ou 
seja, o valor agregado na produção artesa-
nal é muito elevado, já que o consumidor 
adquire um produto praticamente exclusivo.

A aguardente de cana é a terceira bebida 
destilada mais consumida no mundo e a pri-
meira no Brasil. Em 2013, os dados do Mi-
nistério da Agricultura registraram mais de 
4 mil marcas produzidas no País, entre ar-
tesanais e industriais. Segundo o Programa 
Brasileiro de Desenvolvimento da Aguarden-

te de Cana, Caninha ou Cachaça (PBDAC), a 
produção é em torno de 1,3 bilhão de litros 
por ano, sendo que cerca de 75% desse to-
tal é proveniente da fabricação industrial e 
25%, da forma artesanal.

O Brasil consome quase toda a produção de 
aguardente de cana. Dados do Instituto Bra-
sileiro da Cachaça (Ibrac) mostram que a Ale-
manha é o principal consumidor de cachaça 
no exterior. Em 2013, a bebida alcoólica foi 
vendida para 59 países, faturando 16,59 mi-
lhões de dólares, número 10,71% superior a 
2012. Os alemães consomem 17,69% dos 
9,21 milhões de litros exportados, seguidos 
pelos Estados Unidos (11,43%), Portugal 
(9,18%), França (9,12%), Paraguai (7,07%) e 
Itália (6,26%). No Brasil, a bebida é produzida 
por 12 mil empresas – número que, estima-
se, chega a 15 mil quando levado em conta 
as associações regionais para fabricação de 
cachaça. Mais de quatro mil marcas são co-
mercializadas oficialmente hoje, segundo o 
IBGE, e os maiores produtores estão nos Es-
tados de Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, 
Ceará e Pernambuco. Os Estados que mais 
consomem são São Paulo, Pernambuco, Rio 
de Janeiro, Ceará, Bahia e Minas Gerais.

Já a produção de cachaça artesanal ou de 
alambique está concentrada nos Estados de 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e São 
Paulo, sendo que os Estados mineiro e flumi-
nense contribuem com quase 50% de toda a 
produção de cachaça de alambique do Brasil.

Uma forma de agregação de valor ao pro-
duto são os certificados de qualidade e os 
certificados socioambientais, como o orgâ-
nico e/ou o de indicação geográfica. Como 
visto anteriormente, a cachaça produzida em 
Paraty, no Estado do Rio de Janeiro, foi a pri-
meira a conseguir o certificado de indicação 
geográfica como denominação de origem.

Para exportação, o preço varia entre US$ 
1,00 e US$ 2,50 o litro, que é vendido no 
mercado internacional por US$ 20,00 a US$ 
24,00 por litro. Segundo estimativas do PB-
DAC, espera-se que as exportações che-
guem a 100 milhões de litros em dez anos, 
pois a qualidade da cachaça brasileira vem 
melhorando a cada safra e conquistando 
cada vez mais consumidores estrangeiros, 
sobretudo os europeus.

turismo 
O setor é um dos que mais cresceu nos úl-
timos anos no mundo. Proporciona diversos 
benefícios, pois gera empregos diretos e in-
diretos, bens e serviços e melhora a qualida-
de de vida da população. Traz melhoria nos 
sistemas de transporte, nas comunicações e 
em outros aspectos infraestruturais. 

Bem organizado, o turismo ajuda, ainda, a 
custear a preservação da diversidade bioló-
gica, dos bairros e edifícios históricos, me-
lhorando a autoestima da comunidade local 
e trazendo uma maior compreensão das 
pessoas de diversas origens. 

Contudo, não sendo bem organizado e fun-
cionando de forma predatória e massiva, pode 
gerar impactos negativos na localidade onde 
é instalado e desenvolvido, principalmente 
em altas temporadas ou períodos de grandes 
eventos, quando apropria-se indevidamen-
te dos bens naturais, históricos e culturais, 
por exemplo, trazendo poluição atmosférica, 
visual, das águas, e sonora e o aumento de 
lixo; destruindo espécies animais e vegetais 
nativas; comprometendo o abastecimento 
de água, energia elétrica e outros recursos; 
mercantilizando a cultura (quando tradições 
passam a ser “vendidas” como atrativos e se 
amoldam ao turismo); esgotando a capacida-
de de carga dos atrativos naturais; intensifi-
cando o trânsito e rareando a oferta de es-
tacionamentos; além de, pela visibilidade do 
local, atrair traficantes de drogas.

Por tudo isso, há a necessidade de o turismo 
ser desenvolvido com responsabilidade am-
biental e justiça social, trazendo iniciativas 
inovadoras na preservação do local explora-
do para diminuir esses impactos negativos. 
Segundo o código de ética difundido pela 
Organização Mundial do Turismo (OMT), as 
condições naturais do ambiente, as tradições 
culturais e sociais e as práticas de todas as 
populações nativas, incluindo as minorias e 
os grupos indígenas e seus valores, devem 
ser observadas e preservadas pelos empre-
endedores do setor de turismo, funcionários 
da atividade e turistas como formas de man-
ter um ambiente turístico saudável. A ativida-
de deve ser conduzida em harmonia com a 
natureza e com os atributos e tradições dos 
núcleos turísticos receptores e em respeito 
com suas leis, práticas e costumes.

turismo em Paraty - Desde cedo Paraty foi 
considerada uma região de grande importân-
cia econômica no Brasil, por estar próxima à 
Serra do Mar, o único caminho possível para 
quem vinha do Rio de Janeiro em direção 
a São Paulo (Vale do Paraíba) e seu porto, 
considerado entreposto comercial para a en-
trada de mercadorias e escravos vindos da 
Europa e para o escoamento do ouro, que 
vinha de Minas Gerais, e do café, provenien-
te do Vale do Paraíba. 

Este caminho foi usado até o início do século 
XVIII, quando foi descoberta uma nova rota 
para o Rio de Janeiro para o escoamento do 
ouro de Minas Gerais. Assim, Paraty sofre seu 
primeiro grande declínio econômico. Ainda 
assim, o porto da cidade somente deixou de 
ser considerado importante para as embarca-
ções vindas da Europa e para o escoamento 
do café proveniente de fazendas no Vale do 
Paraíba no fim do século XIV, com a proibi-
ção do tráfico de escravos e, posteriormente, 
a Abolição da Escravatura no Brasil. Paraty 
sofre, então, o segundo momento de declí-
nio econômico que só não foi menor que o 
último, com a construção da estrada de fer-
ro que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro, 
concluída em 1877, quando a cidade acabou 
perdendo sua importância econômica. 

Tendo apenas a via marítima como acesso 
à cidade, Paraty entrou em grande período 
de ostracismo e isolamento, que durou mais 
de 100 anos. E foi justamente esse quadro 
que, se por um lado impediu o progresso de 
Paraty, por outro preservou a arquitetura do 
período colonial original e a cultura local. 

Somente em meados do século XX é que ar-
tistas redescobriram a cidade e foi iniciado o 
turismo em Paraty. Outras informações po-
dem ser vistas no capítulo Paraty em deta-
lhes deste documento.

Atualmente, Paraty é uma das mais impor-
tantes cidades turísticas do Estado do Rio 
de Janeiro, por todos os atrativos naturais, 
históricos e culturais de expressão inter-
nacional. Historicamente, até 2009, Paraty 
sempre foi dependente do setor de serviços, 
e o desenvolvimento econômico do turismo 
na cidade se deu a partir dessa realidade, 
por ter um potencial de demanda forte e um 
posicionamento de mercado desenvolvido. 
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A imensa área verde em que se situa o muni-
cípio possui restrições para diversificar a sua 
economia, por ser de preservação ambiental. 
Dessa forma, o setor de turismo sempre foi 
considerado a principal fonte econômica da 
cidade. A cadeia produtiva do turismo local re-
presenta cerca de 80% da economia do muni-
cípio. Pode-se afirmar que o turismo de Paraty 
tem potencial para os segmentos turísticos 
cultural, náutico, de aventura e o ecoturismo.

Paraty: destino indutor - O Ministério do 
Turismo (MTur) lançou em setembro, a rela-
ção das 3.345 cidades do Mapa do Turismo 
Brasileiro, que foram agrupadas em cinco ca-
tegorias, de A a E. O Rio de Janeiro teve suas 
92 cidades incluídas. A capital fluminense e 
os municípios de Angra dos Reis, Armação 
dos Búzios, Cabo Frio e Paraty ficaram na ca-
tegoria A. Ou seja, são as cidades com maior 
fluxo turístico e maior número de empregos e 
estabelecimentos no setor de hospedagem. 
Segundo o MTur, a categorização deve apri-
morar os critérios para definir políticas públi-
cas e subsídios objetivos de acordo com o 
tamanho da economia do turismo de cada lo-
calidade. Trata-se de um critério técnico para 
a destinação de recursos, respeitando as pe-
culiaridades de cada município.

Por todos os seus atributos, Paraty foi es-
colhida pelo Ministério do Turismo como um 
destino a ser trabalhado para ser referência 
em turismo cultural no Brasil (destino indu-
tor). Os destinos indutores do desenvolvi-
mento turístico regional são aqueles que 
possuem infraestrutura básica e turística e 
atrativos qualificados, que se caracterizam 
como núcleo receptor e/ou distribuidor de 
fluxos turísticos. São avaliados anualmente 
e os resultados integram o Índice de Com-
petitividade do Turismo Nacional. A avalia-
ção da competitividade de destinos fornece 

informações que podem subsidiar o plane-
jamento estratégico da atividade turística e 
monitorar a evolução da atividade nos desti-
nos e no País. 

entenda
A seleção dos destinos referências foi 
baseada nos Planos de Marketing Turís-
tico Nacional (Plano Cores do Brasil) e 
internacional (Plano Aquarela), que são 
desenvolvidos pelo Ministério do Turis-
mo e pelo Instituto Brasileiro de Turismo 
(Embratur) e nos Estudos de Competi-
tividade dos 65 destinos indutores de-
senvolvidos pelo Ministério do Turismo 
em parceria com o Sebrae Nacional e a 
Fundação Getúlio Vargas.

Essa escolha foi fruto de um projeto do go-
verno federal chamado de “Destinos Referên-
cia em Segmentos Turísticos”, que teve como 
objetivo principal organizar o trade turístico 
de uma localidade relacionado a um segmen-
to específico (no caso de Paraty, o turismo 
cultural), e a construção de um modelo refe-
rencial que pudesse se constituir como base 
para outros destinos culturais no Brasil.

inventário turístico de Paraty - No ende-
reço  www.destinoparaty.com.br há um ban-
co de dados online com informações sobre a 
oferta turística local (meios de hospedagem, 
gastronomia, roteiros e atrativos culturais e 
naturais), criado para os turistas que preten-
dem visitar Paraty. A ação, realizada em 2011, 
foi fruto de uma parceria do Ministério do Tu-
rismo com o Instituto Ideias. Foram identifi-
cados no levantamento 88 atrativos culturais, 
traduzidos em 20 edificações e monumentos, 
23 instituições e grupos culturais, além de 
mais de 30 eventos e realizações.

Na região, o turista pode desfrutar a beleza de 
118 praias, 50 ilhas, 13 rios, mais de 11 trilhas 
e 11 quedas d’água, além de baías, monta-
nhas e grutas. Também está à disposição do 
turista o contato de 276 meios de hospeda-
gem, 195 estabelecimentos de gastronomia, 
quatro locadoras de imóveis por temporada, 
32 guias de turismo, cinco locadoras de meios 
de transporte. Além disso, o turista, que visita 
a região conta com 95 empresas de comércio 
turístico, 15 oportunidades especiais de com-

pra – feiras, galerias, shoppings e mercados 
–, 12 associações ligadas ao turismo e nove 
postos de abastecimento.

Já o Índice de Competitividade do Turismo 
Nacional foi criado para avaliar o nível de 
desenvolvimento de 65 cidades brasileiras 
(apenas cinco no Estado do Rio, entre elas, 
Paraty), classificadas como destinos induto-
res do turismo regional, ou seja, referências 
no turismo na região. Em 2008, começaram 
a ser feitos os levantamentos anuais, em 
cada uma dessas cidades, de vários fatores 
ligados ao turismo, por uma equipe forma-
da por técnicos do Ministério do Turismo, da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e do Sebrae 
Nacional. São usados critérios em 13 cate-
gorias que medem os avanços relacionados 
à atividade turística.

as 13 categorias que compõem o Ín-
dice de competitividade do turismo 
nacional:
•  Infraestrutura geral  – Para compor este re-

sultado, foram avaliados quesitos referen-
tes a: capacidade de atendimento médico 
para o turista no destino, estrutura urbana 
nas áreas turísticas, fornecimento de ener-
gia e serviço de proteção ao turista.

•  Acesso  – Esta dimensão resultou da ava-
liação das questões pertencentes aos se-
guintes pontos: acesso aéreo, rodoviário, 
aquaviário e ferroviário, sistema de trans-
porte no destino e proximidade de grandes 
centros emissivos de turistas.

•  Serviços e equipamentos turísticos  – As 
variáveis analisadas nesta categoria foram: 
sinalização turística, centro de atendimen-
to ao turista, espaço para eventos, capa-
cidade dos meios de hospedagem, capa-
cidade do turismo receptivo, estrutura de 
qualificação para o turismo e capacidade 
dos restaurantes.

•  Atrativos turísticos  – Atrativos naturais e 
culturais, eventos programados e realiza-
ções técnicas, científicas e artísticas foram 
os itens examinados para a composição 
desta dimensão.

•  Marketing e promoção do destino  – Foram 
avaliadas seguintes variáveis: planejamen-
to de marketing, participação em feiras e 
eventos, promoção do destino e página do 
destino na internet (website).

•  Políticas públicas  – Os pontos que com-
põem esta dimensão foram: estrutura 
municipal para apoio ao turismo, grau de 
cooperação público-privada e com os go-
vernos estadual e federal, além de plane-
jamento para a cidade e para a atividade 
turística.

•  Cooperação regional  – Governança, proje-
tos de cooperação regional, planejamento 
turístico regional, roteirização e promoção 
e apoio à comercialização foram as ques-
tões analisadas para compor esta dimen-
são.

•  Monitoramento  – Foi analisado por meio 
de cinco abordagens: pesquisas de de-
manda e de oferta, sistema de estatísticas 
do turismo, medição dos impactos da ati-
vidade turística e setor específico de estu-
dos e pesquisas.

•  Economia local  – Na avaliação desta di-
mensão, foram considerados aspectos da 
economia local, infraestrutura de comuni-
cação e de negócios e empreendimentos 
e eventos que impulsionam a economia 
local.

•  Capacidade empresarial  – Na composição 
desta categoria, analisou-se: a capacidade 
de qualificação e aproveitamento do pes-
soal local, a presença de grupos nacio-
nais e internacionais do setor de turismo, 
a concorrência e barreiras de entrada e a 
presença de empresas de grande porte, fi-
liais ou subsidiárias.

•  Aspectos sociais  – Considerou-se o aces-
so à educação, empregos gerados pelo 
turismo, a política de enfrentamento e pre-
venção à exploração sexual infanto-juvenil, 
o uso de atrativos e equipamentos turís-
ticos pela população, a cidadania, a sen-
sibilização e a participação na atividade 
turística.

•  Aspectos ambientais  – As variáveis estru-
tura e legislação municipal de meio am-
biente, atividades em curso potencialmente 
poluidoras, rede pública de distribuição de 
água, rede pública de coleta e tratamento 
de esgoto, coleta e destinação pública de 
resíduos e unidades de conservação am-
biental no território municipal foram anali-
sadas nesta categoria.

•  Aspectos culturais  – Para esta dimensão, 
foram levantadas as questões referentes 
a produção cultural associada ao turismo, 
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patrimônio histórico e cultural e estrutura 
municipal de apoio à cultura.

Paraty é destino-referência no segmento de 
turismo cultural, de acordo com o Ministério 
do Turismo. A cidade tem um calendário cheio 
de encontros anuais que visam a promoção 
da arte. A cultura é o terceiro segmento que 
mais motiva os turistas internacionais a visi-
tarem o Brasil (11,4%), conforme pesquisas 
do Ministério do Turismo. Paraty é um dos 
destinos brasileiros que mais atrai estrangei-
ros: o município é procurado especialmente 
por argentinos (46,9%), alemães (6,4%) e in-
gleses (6,4%).

Na tabela a seguir estão os indicadores de 
competitividade registrados pelo município 
nas três últimas edições da pesquisa, a mé-
dia Brasil (referente aos 65 destinos pesqui-
sados) e a média do grupo de capitais e não 
capitais avaliadas. Dependo do caso, a com-
paração deverá ser de acordo com o perfil 
do destino. No caso de Paraty, deverá ser 
comparada ao grupo das não capitais.

Média do índice de competitividade 
em turismo

Dimensões
Brasil Não Capitais Paraty

2011 2013 2014 2011 2013 2014 2011 2013 2014

Índice geral 57,5 58,8 59,5 51,8 53,1 53,4 53,1 50,6 48,9

Infraestrutura 
geral

68,4 68,6 68,2 63,2 63,8 62,5 60,7 55,7 51,4

Acesso 61,8 62,6 62,2 53,1 53,8 52,4 66,4 60,3 60,0

Serviços e 
equipamentos 
turísticos

52,0 56,8 58,7 43,4 48,1 49,6 36,9 42,7 44,6

Atrativos turísticos 62,0 63,2 63,4 62,5 63,4 62,8 71,2 68,0 64,9

Marketing e 
promoção do 
destino

45,6 46,8 48,4 42,5 44,4 45,7 56,4 43,3 41,1

Políticas públicas 56,1 57,6 58,1 52,4 54,4 53,9 28,8 44,4 46,4

Cooperação 
regional

49,9 44,6 48,3 51,4 44,9 49,3 60,0 30,7 26,6

Monitoramento 36,7 37,4 36,2 31,2 31,9 30,7 11,5 19,6 3,8

Economia local 60,8 63,6 63,6 53,7 55,2 54,8 54,5 53,5 50,2

Capacidade 
empresarial

59,3 61,2 61,9 41,0 43,5 44,8 43,2 38,9 46,8

Aspectos sociais 59,1 59,4 59,7 55,2 56,7 56,8 54,6 45,3 43,7

Aspectos am-
bientais

67,2 67,7 67,3 63,3 63,6 62,4 57,1 57,1 50,6

Aspectos culturais 57,5 58,2 62,0 51,2 52,4 55,6 69,7 73,2 74,2

Fonte: FGV, Sebrae e MTur, 2014.
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ações para tornar o turismo sustentá-
vel em Paraty - Na última revisão estatutária 
da Agenda 21 de Paraty, realizada no fim de 
2010, o Paraty Convention & Visitors Bureau 
(Paraty CVB) passou a se chamar Associação 
para o Turismo Sustentável no Município de 
Paraty, já como prenúncio de uma mudança 
de mentalidade, pretendendo contribuir para 
a construção de uma sociedade sustentável, 
em diferentes bases geográficas e que con-
cilie métodos de proteção ambiental, justiça 
social e eficiência econômica. 

A Associação para o Turismo Sustentável no Mu-
nicípio de Paraty tem quatro finalidades básicas:

I.  Promover o desenvolvimento econômico e 
social, face ao declínio das atividades tradi-
cionais, como agricultura e pesca, por meio 
do fomento e turismo sustentável no Muni-
cípio de Paraty; 

II.   Promover a cultura, defesa e conservação 

do patrimônio histórico do município, intei-
ramente tombado como Patrimônio Histó-
rico Nacional; 

III.  Defender, preservar e conservar o meio 
ambiente e promover o desenvolvimento 
sustentável no município; 

IV.  Promover e divulgar o destino turístico Paraty.

Fruto desta mudança rumo à sustentabilida-
de, foi criado o projeto Vivência Paraty, cujo 
objetivo é apresentar aos visitantes especia-
lizados (agentes de viagens, operadores e 
jornalistas) uma visão mais peculiar dos atra-
tivos agroecoturísticos reconhecidos pelo 
Global Passaporte Verde como o primeiro 
município do Brasil e do mundo a proporcio-
nar as vivências do Turismo Sustentável. 

O Vivência Paraty atua de maneira diferente da 
tradicional na divulgação da cidade. Em vez 
de trazer visitantes e apresentar-lhes os ser-
viços, como hotéis, pousadas e restaurantes, 
e as atrações (ecoturismo, praia e sol, histó-
ria, cultura...), agrega a essa viagem a ideia de 
uma vivência cultural, gastronômica, dos usos 
e costumes, do modo de viver e da história. 
Esta forma inédita de apresentar o destino ao 
visitante diferencia Paraty dos demais e possi-
bilita a compreensão plena das características 
locais e que definem o povo caiçara. 

O projeto Vivência Paraty contempla em seu 
roteiro as seguintes atividades: 

-  Café Caiçara, com produtos típicos da culiná-
ria caiçara;

-  City tour no Centro Histórico, pela manhã, 
com guia especializado, retratando individu-
almente os pontos de parada e atrativos e 
trazendo uma visão abrangente da história 
de Paraty e perspectivas para o futuro do 
turismo na cidade; 

-  Degustação de cachaças em restaurante 
com almoço/jantar caiçara, apresentando 
as dificuldades dessa comunidade quanto à 
pesca e à manutenção de suas famílias e a 
importância de sua interação com o Turismo; 

-  Passeio no Caminho do Ouro, com guia re-
tratando a utilização do caminho durante os 
três ciclos históricos (cana, ouro e café) e da 
Estrada Real (ligação com Minas Gerais) e a 
necessidade de pavimentação do trecho da 

Paraty-Cunha dentro do Parque Nacional da 
Serra da Bocaina, tendo em vista o aqueci-
mento da demanda.

Geralmente a visita ocorre durante um fim de 
semana, com check-in no hotel na sexta-fei-
ra, no fim da tarde ou à noite, e check-out no 
domingo, após o almoço. Dessa forma, são 
duas noites e dois dias e meio de atividades. 
O roteiro gastronômico de Paraty é o único 
que tem a chancela do Passaporte Verde.

A proposta, que conta com o Sebrae/RJ 
como um dos parceiros, é integrar os atrati-
vos históricos a uma imersão na cultura local 
com degustação de pratos compostos por 
ingredientes típicos e visitas a propriedades 
e alambiques. A Gastronomia Sustentável é 
um dos traços marcantes da ideia. Ao valori-
zar o sabor da terra, a atividade movimenta a 
economia, cuja iniciativa envolve produtores 
rurais, pescadores e donos de restaurantes.  

A campanha Passaporte Verde faz parte das 
iniciativas da Plataforma Global para o Tu-
rismo Sustentável, uma iniciativa internacio-
nal que visa estimular o turista a adotar uma 
atitude de consumo responsável, mostrando 
de que forma suas escolhas podem contri-
buir para a conservação do meio ambiente 
e para a melhoria da qualidade de vida dos 
destinos turísticos que visita. Para que o tu-
rista seja estimulado antes, durante e depois 
de sua viagem a ter uma nova consciência, 
tem acesso a informações para por meio de 
propaganda em rádio e TV, folhetos, cartazes 
e displays localizados em meios de hospeda-
gem, guia, mapas, folhetos, adesivos, marca-
dores de página e cartões postais.

No País, o Passaporte Verde é coordenado 
pelos Ministérios do Meio Ambiente e do Turis-
mo em parceria com o Pnuma.  O lançamento 
Oficial da Campanha ocorreu na Rio+20, em 
2012. A cidade de Paraty foi escolhida como 
destino piloto da campanha global e nela fo-
ram implantadas ações de divulgação e rea-
lizados projetos estruturantes entre os quais: 
apoio a construção da Agenda 21 local; pro-
grama de educação ambiental nas escolas; 
fortalecimento do ecoturismo de base comu-
nitária; capacitação em gestão sustentável e 
qualificação profissional em meios de hospe-
dagem e produtores artesanais.
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Os resultados alcançados até o momento são: 
a regulamentação da Lei da Agenda 21 local (lei 
nº 1.722/2009); implantação do programa Gas-
tronomia Sustentável; instituição do Carbono 
Compensado; realização de coleta e reciclagem 
de óleo de cozinha; estímulo a experiência de 
turismo base comunitária na Comunidade Qui-
lombola do Campinho da Independência.

Tendo como referência o Agroturismo, os le-
vantamentos e as ações desenvolvidos nestes 
últimos dez anos pelo Fórum DLIS/Agenda 21 
de Paraty, o Agroecoturismo, em consonância 
com o Passaporte Verde, apresenta-se como 
alternativa de continuidade desse processo 
de construção participativa, que converge 
para o desenvolvimento do turismo viven-
ciado, sustentável e de base comunitária em 
nosso município.

Tem como objetivos fazer o levantamento dos 
atrativos naturais, culturais, gastronômicos 
e modos de produção das comunidades e, 
com base nos conceitos do turismo sustentá-
vel proposto pelo Passaporte Verde, articular 
os arranjos produtivos locais para promover 
as vivências, os roteiros e os produtos agroe-
coturísticos das comunidades. Também visa: 
mapear os produtores rurais, pescadores ar-
tesanais, artesãos, restaurantes e pousos fa-
miliares, qualificando a produção, os produ-
tos, as vendas e serviços para articulá-los por 
meio dos arranjos produtivos locais; promover 
os produtos turísticos de cada comunidade e 
região distrital; promover, por meio da mobili-
zação das comunidades e articulação com os 
parceiros, o resgate e a legalização da produ-
ção da farinha da terra, peixe seco, queijo ar-
tesanal e outros produtos (de etnias presentes 
no município, que carregam características 
histórico-culturais) para serem utilizados na 
Gastronomia Sustentável de Paraty; difundir 
os conceitos da Gastronomia Sustentável, es-
timulando os restaurantes a comprarem dire-
tamente dos produtores e pescadores de sua 
região, implantarem a coleta de óleo vegetal e 
a compensação do carbono; organizar o ban-
co de dados dos levantamentos dos atrativos 
naturais, culturais, gastronômicos e dos pro-
dutos e serviços para sinalização e padroni-
zação dos roteiros que serão disponibilizados 
em mídias digitais, ‘website’ e jornais; apre-
sentar esse material nas comunidades para 
possibilitar uma reflexão sobre a importância 
de seus patrimônios natural e cultural na gera-

ção de renda por meio do turismo sustentável; 
produzir videoclipes promocionais dos rotei-
ros agroecoturísticos para cada comunidade. 
Este projeto será desenvolvido nas comunida-
des dos três distritos de Paraty. 

Os resultados esperados são ampliar, por meio 
da promoção dos roteiros Agroecoturismo/Vi-
vência Paraty, a participação dos produtores, 
pescadores artesanais, artesãos e restauran-
tes da Gastronomia Sustentável neste proces-
so de desenvolvimento do turismo sustentável 
do município e da Região da Costa Verde; e 
reverter as tendências de esvaziamento eco-
nômico e destruição ambiental que conver-
gem para provocar a miséria dos produtores 
rurais, pescadores e a migração de jovens e 
adultos para as comunidades carentes dos ar-
redores do núcleo sede de Paraty.

entenda
O Agroturismo é uma modalidade tu-
rística afim ao Turismo Rural. O turista, 
ao fazer uma visita a uma propriedade 
rural que tenha atividades agrícolas e/
ou criação de gado, paga um ingres-
so que dá direito a degustar o produto 
extraído diretamente da produção lo-
cal. O turista pode, ainda, comprar os 
produtos da fazenda. Já o Agroecotu-
rismo é voltado para o turismo de base 
comunitária, no qual os pequenos pro-
dutores rurais são os beneficiados ao 
terem mais uma fonte de renda.

acesso à cidade - A viagem atual de mais de 
três horas por estrada entre a capital do Rio 
de Janeiro e Paraty vai diminuir para aproxi-
madamente 30 minutos de avião com o Pro-
grama de Aviação Regional. Angra dos Reis e 
Búzios – também citadas no estudo de com-
petitividade dos destinos de desenvolvimento 
turístico fora das capitais, do Ministério do 
Turismo –, serão beneficiadas direta ou indi-
retamente pelo investimento em infraestrutura 
aeroportuária do governo federal. 

O aeroporto de Paraty está em fase de Estudo 
de Viabilidade Técnica – etapa em que é estu-
dada a topografia do local e definido o tamanho 
do aeroporto necessário para atender a região 
com base em estudos socioeconômicos. A Flip 
mobiliza turistas de todo o País que serão favo-
recidos com a construção do aeroporto.

O programa de aviação regional foi criado em 2012 com o objetivo de conectar o Brasil e levar 
desenvolvimento e serviços sociais a lugares distantes dos grandes centros. Para isso, a Secre-
taria de Aviação Civil (SAC) vai investir cerca de R$ 7,3 bilhões na construção ou reforma de 270 
aeroportos em todo o território nacional. A expectativa é que as primeiras licitações saiam ainda 
este ano.

Todos os terminais passam por cinco etapas até estarem prontos. Dos 270, 255 já existiam. Des-
tes, uns precisam de mais obras do que outros. Por isso, alguns vencem mais rapidamente as 
etapas necessárias para a entrega das obras.

O objetivo é permitir que 96% da população fiquem mais próximos de terminais de passageiros, 
com uma distância máxima de 100 quilômetros. Atualmente, 40 milhões de pessoas estão a uma 
distância maior que esta de um aeródromo e apenas 77 aeroportos regionais operam voos co-
merciais com regularidade.

O investimento do programa é oriundo do Fundo Nacional da Aviação Civil (FNAC), composto 
por taxas e outorgas da aviação, e que só pode ser investido de volta no próprio setor. As con-
tratações das empresas responsáveis pelos estudos e obras são feitas diretamente pelo governo 
federal e não há repasse de verbas a estados e municípios.

atores da rede do turismo em Paraty - Apesar de não ter sido formalmente extinto, o grupo 
gestor Mar de Cultura foi um dos principais atores na articulação entre setores e para a conscien-
tização quanto às questões do turismo, deixando como patrimônio, por exemplo, o Plano de De-
senvolvimento do Turismo Cultural de Paraty, um mapa cultural da cidade, o slogan utilizado pela 
prefeitura “Paraty, cultura em verde e azul”, além de um vídeo institucional sobre como a cidade 
é vista pelos seus moradores.
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atores que fazem parte da rede de turismo em Paraty

atores envolvidos tipo de 
ator Papel que ocupa na rede do turismo

Ministério do Turismo Público

Orientação (por meio de diretrizes); fomento do turismo por 
meio de programas e projetos (Destino Indutor, Programa 
de Regionalização do Turismo; Projeto destinos referên-
cias); oferta de formação (Pronatec); geração de informa-
ções sobre e para o setor (INVTUR; Cadastur).

TurisRio (Companhia de 
Turismo do Estado do Rio 
de Janeiro)

Público Orientação (diretrizes); geração de informações sobre o se-
tor; projetos de apoio ao turismo local.

Secretaria de Estado de 
Turismo Público Orientação (diretrizes); projetos de infraestrutura (Prodetur

-RJ).

Secretaria Municipal de 
Turismo Público Realização de eventos; promoção turística; projetos de in-

fraestrutura; ordenamento.

Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente Público Parceria nos projetos de ordenação do turismo; colabora-

ção na revisão das leis de ordenamento.

Secretaria Municipal de 
Cultura Público Colaboração e parceria em eventos; valorização e preser-

vação da cultura.

Secretaria de Finanças Público Parceria com a Secretaria de Turismo para o ordenamento 
do setor de meios de hospedagem e do setor de barqueiros.

Ibram (Instituto Brasileiro 
de Museus) Público Preservação e Gestão dos Museus Federais (atrativos turís-

ticos na cidade).

Iphan (Instituto do 
Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional)

Público Preservação do patrimônio histórico e cultural – controle de 
intervenções, manutenção, obras de reparo.

Convention & Visitors 
Bureau Privado Promoção do turismo; articulação.

Associação Casa Azul Paraestatal Realização da Flip; Coordenação do Grupo Gestor Mar de 
Cultura.

Associação Apa Cairuçu Paraestatal Implantação do Festival Aves de Paraty (Turismo de Obser-
vação de Aves).

Comtur (Conselho 
Municipal de Turismo) Público

Articulação dos diversos tipos de atores que participam do 
turismo; espaço de discussão e reflexão do turismo com 
vistas a levar demandas para o governo local; controle so-
cial; implementação do Fundo Municipal de Turismo.

Empresários locais e 
prestadores de serviços 
turísticos

Privada Prestadores de serviços; promoção do turismo; articulação.

Sociedade Civil Privado Preservação da cultura e do patrimônio local; cobrança da 
atuação do poder público.

Fórum dos Guias e 
Turismólogos de Paraty Privado Organização do setor; cobrança da atuação do poder pú-

blico.

Inea (Instituto Estadual do 
Ambiente) Público Preservação ambiental; gestão do turismo em áreas prote-

gidas; e ordenamento do turismo massivo.

ICMBio (Instituto Chico 
Mendes de Conservação 
da Biodiversidade)

Público Preservação ambiental; gestão do turismo em áreas prote-
gidas; e ordenamento do turismo massivo.

Fonte: SILVA (2015)

entenda
As entidades paraestatais, também co-
nhecidas como terceiro setor, são aque-
las que são criadas pela administração 
pública (de qualquer instância) para 
exercer atividades de interesse público, 
mas não a integram, pois são regidas 
administração própria.

Sem dúvida, o Fórum DLIS/Agenda 21 de 
Paraty também é um ator e dos mais impor-
tantes na rede de turismo do município.

ordenamento do setor turístico - O turis-
mo em Paraty é, além de prioridade do go-
verno, uma das únicas alternativas conside-
radas para a promoção do desenvolvimento 
econômico da cidade – que depende de uma 
renda finita, vinda dos royalties do petróleo 
(maior fonte de receitas do município). Por 
isso, o turismo é explorado tanto pelo gover-
no – que o vê como oportunidade econômi-
ca, solução para problemas diversos e, por 
outro lado, gerador de problemas setorial e 
social – quanto pela iniciativa privada. 

Atualmente, as ações para o crescimento do 
turismo – que já chegou ao seu limite – devem 
ser substituídas por mecanismos de ordena-
mento ou de controle de capacidade de carga 
do que ações de promoção, principalmente 
nas altas temporadas ou durante a realização 
de grandes eventos como a Flip, para que 
não perca a qualidade esperada pelos turistas 
e não prejudique os moradores. 

A agenda governamental para o turismo de 
Paraty é formada por eventos, promoção, 
melhoria na infraestrutura e ordenamento 
do setor. No entanto, diversos temas que 
seriam de grande relevância para a ativida-
de estão ausentes da agenda governamen-
tal ou, mesmo que presentes, não são con-
siderados prioridade ou, ainda, há medidas 
sendo tomadas, mas, por serem temas que 
dependem de órgãos de outras instâncias 
de governo (como a exploração de alguns 
atrativos naturais que têm sofrido com o tu-
rismo desenfreado e predatório) não foram 
incluídos na agenda.

Quanto aos eventos, devido à importância 
do turismo como propulsor da economia 

paratiense, a estratégia utilizada é evitar a 
sazonalidade, mantendo um calendário com 
atrações em todos os meses do ano e, con-
sequentemente, atraindo os turistas de ja-
neiro a dezembro. Atualmente, 42 fins de se-
mana no ano estão ocupados com eventos 
na cidade e 80% dos recursos repassados 
à Secretaria de Turismo pela prefeitura são 
gastos com eventos.

O município foi contemplado por um proje-
to dos Programas Regionais de Desenvolvi-
mento do Turismo (Prodetur), inciativa do go-
verno federal executada em âmbito estadual, 
por meio do qual está sendo viabilizada a es-
trada Paraty-Cunha, que facilitará o acesso 
de forma mais rápida à cidade, e a constru-
ção de um centro de convenções para o tu-
rismo de negócios e a reforma e revitalização 
do cais na Praça da Bandeira.

Diversas ações de ordenamento estão sen-
do realizadas pelo governo, entre elas, a 
cobrança de taxas turísticas para ônibus de 
excursões; a regulamentação das embarca-
ções e dos jipes; e o ordenamento do setor 
de meios de hospedagem, ação conjunta en-
tre as Secretarias de Finanças e de Turismo. 

Quanto às taxas turísticas para ônibus de ex-
cursão, para os grupos hospedados em um 
estabelecimento cadastrado no Cadastur (sis-
tema do MTur de cadastro de pessoas físicas 
e jurídicas que atuam na cadeia produtiva do 
turismo) ou forem utilizar algum outro serviço 
que também esteja cadastrado, é dado um 
desconto de 90% no pagamento da taxa, que 
hoje corresponde a R$ 1.396 (por veículo). O 
recurso arrecadado com essa taxa é destina-
do para o Fundo Municipal de Turismo.

A regulamentação dos jipes também é ne-
cessária, pois esse transporte é usado de 
maneira irregular em passeios nas trilhas e 
cachoeiras da cidade, sem as devidas adap-
tações para proteger os turistas. Com a le-
gislação específica, poderá ser feita a fiscali-
zação e punição adequadas.

Quanto à regulamentação das embarcações 
do cais, trata-se de uma tentativa de o go-
verno diminuir o conflito entre as pequenas e 
grandes embarcações durante a comerciali-
zação dos passeios turísticos. Os que atuam 
nos barcos menores são, em sua maioria, 

Fórum DLIS - AGENDA 21 – Paraty

75

Fórum DLIS - AGENDA 21 – Paraty

74



pescadores trocaram a pesca pela oferta de passeios turísticos individualizados, para grupos 
pequenos, como forma de aumentar sua renda. No entanto, as grandes embarcações – sob 
a responsabilidade de empresários e agências de turismo – competem de forma desigual, ao 
prestarem o serviço a menores preços. Em 2009, foram regulamentadas: a quantidade de em-
barcações que realizam a atividade comercial no cais, as categorias de embarcações que po-
dem atracar no cais, a tarifa de embarque, o prazo de validade dos alvarás e as condições que 
levam à suspensão de novos alvarás, valores de multa a serem aplicados em casos de infração, 
e os horários de partida para os passeios regulares e o tempo de duração das operações de 
embarque e desembarque nas embarcações.

O ordenamento do setor de meios de hospedagem, por sua vez, tem sido feito com a cons-
cientização de empresários sobre a importância da formalização como forma de incentivar a 
economia local e beneficiar a sociedade. Outra ação paralela à conscientização é a parceria 
entre a Secretaria de Finanças e a empresa de energia Ampla, que cadastrará os imóveis da 
cidade. Isso permitirá a identificação de todos os meios de hospedagem e a sua fiscalização 
pela Secretaria. Até o momento, a prefeitura informou que 378 meios de hospedagem foram 
identificados e 143 legalizados. 

temas na agenda governamental das políticas públicas de turismo em Paraty

temas na 
agenda

situação 
problemas/ 

solução/ 
oportunidades

ações 
realizadas

atores 
realizadores

atores 
beneficiários

atores
afetados

Eventos
Alternativa para o 
desenvolvimento 

econômico (solução)

Organização 
e realização 
de eventos; 

apoio financei-
ro a eventos; 
requalificação 
dos eventos 

do calendário 
turístico

Secretaria de 
Turismo

Empresários 
locais; mora-

dores
Moradores

Promoção 
do destino

Atração de turistas
(Oportunidade)

Participação 
em feiras; ela-

boração de 
material pro-

mocional

Secretaria 
de Turismo e 
Convention 

Bureau

Empresários 
locais

Moradores

Infraestru-
tura

Turística

Melhorar a recepção 
e o atendimento aos 
turistas; ampliação 
da oferta turística 

(Problema do setor)

Revitaliza-
ção do cais; 
construção 

do Centro de 
Convenções; 
e abertura da 

estrada Paraty- 
Cunha

Secretaria 
de Turismo e 
Convention 

Bureau

Turistas, em-
presários lo-

cais, morado-
res da cidade

Moradores 
da cidade

Ordena-
mento

Crescimento de-
sordenado do setor 
turístico (problema 

social)

Ordenamento 
dos ônibus 

turísticos; das 
embarcações 
do cais; dos 
jipes; e dos 
meios de

Hospedagem

Secretaria 
de Turismo e 
Secretaria de 

Finanças

Moradores da 
cidade

Grandes e 
pequenos 

empresários

Fonte: SILVA (2015)

temas fora da agenda governamental de Paraty
temas fora da 

agenda
Problemas/

Questão
a quem 

competiria?
atores

beneficiados
atores

afetados

Ordenamento do 
turismo em áreas 
de preservação 

ambiental

Impactos ambien-
tais negativos

INEA, ICMBio; Se-
cretaria do Meio 

Ambiente; Secreta-
ria de Turismo

Empresários e pres-
tadores de

serviços locais de 
turismo

Moradores de
Paraty

Melhorias na in-
fraestrutura de 
recebimento da 

cidade

Precariedade da
rodoviária, dos es-
tacionamentos de 
ônibus e do Portal 
de Turismo (Centro 

de Informações 
Turísticas)

Secretaria de
Turismo

-
Turistas, mora-
dores de Paraty

Fonte: SILVA (2015)

Outra ação de caráter temporal desenvolvida pela Secretaria de Turismo é a viabilização de cur-
sos de capacitação gratuitos por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec), do governo federal. Em 2014, foram oferecidos, entre outros, cursos na 
área de turismo (recepcionista e organizador de eventos), na área de Tecnologia da Informação 
(TI) – administrador de banco de dados, cabista de sistema de telecomunicações, desenhista de 
produtos gráficos web, instalador e reparador de redes de computadores, montador e reparador 
de computadores, montador e reparador de periféricos, operador de computador, programador 
de dispositivos móveis, programador de sistemas, programador web e agente de inclusão digital.  
Este ano, foram abertas vagas para inglês e espanhol básico e outros quatro pelo Pronatec Em-
presas – no qual as vagas são destinadas a pessoas que estejam empregadas: assistente de 
recursos humanos, assistente administrativo, vendedor e camareiro(a) em meios de hospedagem.
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.

Dimensão Social

UUUm dos focos das ações da Agenda 21 de Paraty é a melhoria da qualidade de vida de todos 
os habitantes da cidade, concentrando-se em medidas inclusivas e estendendo o acesso a 
saúde, educação, saneamento e sistemas públicos de transporte e aperfeiçoando-os.

aspectos socioeconômicos

Índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM)

Em julho de 2013, foi divulgado o resultado da análise de mais de 180 indicadores socio-
econômicos dos censos do IBGE de 1991, 2000 e 2010. O Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) é calculado para três dimensões, como a possibilidade de viver 
uma vida longa e saudável (longevidade), do acesso à educação e a obtenção de um 
padrão de vida que possa garantir necessidades básicas, através da renda. Levando-se 
em conta o resultado das três dimensões, chega-se ao hiato de desenvolvimento huma-
no, ou seja, a distância entre o IDH do município e o limite máximo do índice, que é 1. 
Quanto mais próximo de 1, mais humanamente desenvolvido é o local avaliado.

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Paraty era 0,693, em 2010. 
O município está situado na faixa de desenvolvimento humano médio (IDHM entre 0,6 e 
0,699). Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi edu-
cação (com crescimento de 0,111), seguida por renda e longevidade. Já entre 2000 e 
2010, também a educação teve destaque (crescimento de 0,177), mas as duas demais 
dimensões trocaram de posição. 

evolução – Entre 1991 e 2000: o IDHM passou de 0,491, em 1991, para 0,583, em 
2000 – uma taxa de crescimento de 18,74%. O hiato de desenvolvimento humano no 

 estratégias para esta dimensão 

ações originais do Fórum dlis

1. Capacitar gestores para sustentabilidade econômica.

2.  Manter programa de incentivo à produção agroecológica em Paraty.

3.  Estimular o beneficiamento da banana de Paraty.

4.  Produzir insumos para a agricultura ecológica.

5.  Fortalecer a economia solidária.

6.  Valorizar os esportes náuticos.

7.  Criar mecanismos promovendo o comércio local.

8.  Fomentar a agricultura sustentável.

9.  Transmitir tecnologias agrícolas sustentáveis aos agri-
cultores familiares.

10.  Intensificar o uso correto do solo.

11.  Incentivar os esportes radicais e de aventura.

12.  Investir em empreendedorismo para uma economia além do turismo.

13.  Exortar a economia local, motivando parcerias com a sociedade civil organizada e em-
presas, viabilizando programação de interesse comunitário.

14.  Elevar competitividade da economia local (reduzindo a dependência de recursos externos).

ações complementares (pesquisa de monitoramento da cidade)

15. Apoiar os agricultores e promover e divulgar o Mercado do Produtor Rural.

16. Definir época ideal para o defeso dos frutos do mar.

17. Desenvolver a aquicultura.

18. Desenvolver o Agroecoturismo e apoiar os sistemas agroflorestais municipais.

19. Fortalecer os negócios locais com sustentabilidade.

20. Incentivar a produção agrícola orgânica nas escolas e comunidades.

21. Incluir a produção local.

Possíveis parceiros:
Ampla; Anvisa; Câmara Municipal; Capitania dos Portos; Colônia de Pescadores; Comitê de Ba-
cia; Conselhos Municipais (Meio Ambiente, Saúde); Embrapa; Emater; Fiperj; Fundação O Boti-
cário de Proteção a Natureza; Fundação SOS Mata Atlântica; Ibama; Inea; Ministérios (Ciência 
e Tecnologia, Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Aquicultura e Pesca); MP; 
ONGs; Procuradoria Geral do Município; Sebrae; Secretarias Estaduais (Agricultura, Ambiente, 
Turismo); Secretarias Municipais (Agricultura, Abastecimento e Pesca, Meio Ambiente, Turismo, 
Saúde, Educação, Promoção Social); Sindicatos dos Trabalhadores Rurais; universidades; e WWF.

Possíveis fontes de financiamento:
Ampla; Banco do Brasil; BNDES; Caixa Econômica Federal; Conservação Internacional do Bra-
sil; CT-Agro (Finep); Embrapa; Fecam; Finep; FNMA; Funbio; Fundação O Boticário de Proteção 
a Natureza; GE Fund; HSBC; LDO; LOA; Ministérios (Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Ciência e Tecnologia); Planfor; Prodetab; Mtur; e Oi Futuro.
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período foi reduzido em 81,93%. De 2000 a 2010: o IDHM passou de 0,583, em 2000, para 
0,693, em 2010 – uma taxa de crescimento de 18,87%. O hiato de desenvolvimento humano, 
ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido 
em 73,62%, entre 2000 e 2010. Entre 1991 e 2010: Paraty teve um incremento no seu IDHM 
de 41,14% nas últimas duas décadas, pouco abaixo da média de crescimento estadual (47%) 
e nacional (47,5%). O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do 
município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 60,31% entre 1991 e 2010..

Período taxa de crescimento Hiato de desenvolvimento

Entre 1991 e 2000 + 18,74% - 81,93%

Entre 2000 e 2010 + 18,87% - 73,62%

Entre 1991 e 2010 + 41,14% - 60,31%

Fonte: Pnud, Ipea e FJP

Ranking - Paraty ocupa a 2.105ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do 
Brasil, sendo que 2.104 (37,81%) estão em situação melhor e 3.460 (62,19%) estão em 
situação igual ou pior. Em relação aos 92 municípios de Rio de Janeiro, Paraty ocupa a 62ª 
posição, sendo que 61 (66,30%) estão em situação melhor e 30 (33,70%) estão em situa-
ção pior ou igual.

Índice de desenvolvimento Humano Municipal de Paraty e seus componentes

idHM e componentes 1991 2000 2010

IDHM Educação 0,256 0,367 0,544

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 27,35 32,42 51,16

% de 5 e 6 anos na escola 40,63 60,03 79,97

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental ou com fun-
damental completo

33,87 53,34 71,54

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 14,07 27,49 43,17

% de 18 a 20 anos com médio completo 10,25 15,68 29,47

IDHM Longevidade 0,752 0,773 0,842

Esperança de vida ao nascer 70,09 71,36 75,52

IDHM Renda 0,616 0,698 0,726

Renda per capita 368,64 616,65 734,36

Fonte: Pnud, Ipea e FJP

demografia e saúde
População - De 1991 a 2000, a população de Paraty teve uma taxa média de crescimento anual 
de 2,37%. Já na década seguinte, entre 2000 e 2010, o crescimento médio anual foi de 2,42%. 
No Estado, estas taxas foram de 1,01%, tanto entre 1991 e 2000, quanto entre 2000 e 2010. No 
País, a variação foi muito pequena: 1,02%, entre 1991 e 2000, e 1,01%, entre 2000 e 2010. Em 
2010, a taxa de urbanização de Paraty cresceu 73%, e, em comparação com a década anterior, 
a população do município aumentou 27%, o 19º maior crescimento no Estado.

População total, por gênero, rural/urbana e taxa de urbanização em Paraty

População Popula-
ção (1991)

% do total 
(1991)

Popula-
ção (2000)

% do to-
tal (2000)

Popula-
ção (2010)

% do to-
tal (2010)

População total 23.928 100,00 29.544 100,00 37.533 100,00

População residente 
masculina 12.400 51,82 15.066 51,00 18.964 50,53

População residente 
feminina 11.528 48,18 14.478 49,00 18.569 49,47

População urbana 11.465 47,91 14.066 47,61 27.689 73,77

População rural 12.463 52,09 15.478 52,39 9.844 26,23

Taxa de Urbanização - 47,91 - 47,61 - 73,77

Fonte: Pnud, Ipea e FJP

distribuição local da população por distrito (censo 2010)
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Fonte: TEC/RJ

estrutura etária - Entre 1991 e 2000, a razão de dependência de Paraty passou de 67,15% para 
55,28%, enquanto que a taxa de envelhecimento evoluiu de 4,10% para 4,99%. Já na década 
seguinte, entre 2000 e 2010, a razão de dependência baixou de 55,28% para 45,81% e a taxa de 
envelhecimento evoluiu de 4,99% para 5,86%.  

entenda
O percentual da população de menos de 15 anos e da população de 65 anos e mais (popula-
ção dependente) em relação à população de 15 a 64 anos (população potencialmente ativa) 
é a razão de dependência. Já a taxa de envelhecimento é a razão entre a população de 
65 anos ou mais de idade em relação à população total.

estrutura etária da População em Paraty

estrutura etária Popula-
ção (1991)

% do to-
tal (1991)

Popula-
ção (2000)

% do to-
tal (2000)

Popula-
ção (2010)

% do to-
tal (2010)

Menos de 15 anos 8.631 36,07 9.050 30,63 9.714 25,88

15 a 64 anos 14.315 59,83 19.021 64,38 25.618 68,25

População de 65 
anos ou mais 982 4,10 1.473 4,99 2.201 5,86

Razão de dependência 67,15 0,28 55,28 0,19 45,81 0,12

Taxa de envelhecimento - 4,10 - 4,99 - 5,86
Fonte: Pnud, Ipea e FJP
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longevidade, mortalidade e fecundida-
de - A mortalidade infantil (óbitos de crian-
ças com menos de um ano) em Paraty redu-
ziu 14%, passando de 15,7 por mil nascidos 
vivos, em 2000, para 13,4 por mil nascidos 
vivos em 2010. Segundo os Objetivos de De-
senvolvimento do Milênio das Nações Unidas, 
a mortalidade infantil para o Brasil deve estar 
abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. Em 
2010, as taxas de mortalidade infantil do Es-
tado e do País eram, respectivamente, 14,2 e 
16,7 por mil nascidos vivos.

longevidade, Mortalidade e 
Fecundidade em Paraty

1991 2000 2010

Esperança de vida 
ao nascer

70,1 71,4 75,5

Mortalidade infantil 20,8 15,7 13,4

Mortalidade até 5 
anos de idade

23,8 17,8 15,1

Taxa de fecundida-
de total

3,2 2,7 2,1

Fonte: Pnud, Ipea e FJP

A esperança de vida ao nascer é o indicador uti-
lizado para compor a dimensão longevidade 
do Índice de Desenvolvimento Humano Munici-
pal (IDHM). Em Paraty, a esperança de vida ao 
nascer aumentou 5,4 anos nas últimas duas dé-
cadas, passando de 70,1 anos, em 1991, para 
71,4 anos, em 2000, e para 75,5 anos, em 2010. 
Em 2010, a média para o Estado era de 75,1 
anos e, para o País, de 73,9 anos.

educação
crianças e Jovens - a proporção de meno-
res frequentando a escola ou tendo comple-
tado determinados ciclos indica a situação 
educacional da população em idade escolar 
no município e compõe o IDHM Educação. 
No período de 1991 e 2000, a proporção 
de crianças de 5 a 6 anos na escola cres-
ceu 47,75%, e, entre 2000 e 2010, foi de 
33,22%. A proporção de crianças de 11 a 13 
anos frequentando os anos finais do ensino 
fundamental cresceu 57,48%, entre 1991 e 
2000, e 34,12%, entre 2000 e 2010. 

Já a proporção de jovens entre 15 e 17 anos 
com ensino fundamental completo cres-
ceu 95,38%, no período de 1991 a 2000, e 

57,04%, entre 2000 a 2010. E a proporção 
de jovens entre 18 e 20 anos com ensino mé-
dio completo cresceu 52,98%, entre 1991 e 
2000, e deu um salto de 87,95%, entre 2000 
e 2010. Em 1991, 34,01% dos alunos entre 
seis e 14 anos de Paraty estavam cursando 
o ensino fundamental regular na série corre-
ta para a idade. Em 2000, eram 44% e, em 
2010, 41,93%. E, entre os jovens de 15 a 
17 anos, 7,14% estavam cursando o ensino 
médio regular sem atraso em 1991, 10,11%, 
em 2000, e 23,74%, em 2010. Quanto ao en-
sino superior, 0,28% dos alunos de 18 a 24 
anos estavam cursando em 1991, 3,46%, em 
2000, e 5,66%, em 2010. Nota-se que, em 
2010, 6,19% das crianças de 6 a 14 anos não 
frequentavam a escola, percentual que, entre 
os jovens de 15 a 17 anos atingia 22,67%.

População adulta - A escolaridade da po-
pulação com 18 anos ou mais é importante 
indicador de acesso a conhecimento e tam-
bém compõe o IDHM Educação. Em 2010, 
51,16% da população adulta tinha completa-
do o ensino fundamental e 32,61%, o ensino 
médio. No Rio de Janeiro, 64,65% e 45,55% 
respectivamente. Esse indicador carrega 
uma grande inércia, em função do peso das 
gerações mais antigas e de menos escolari-
dade. A taxa de analfabetismo da população 
de 18 anos ou mais diminuiu 13,54% nas úl-
timas duas décadas.

anos esperados de estudo – Trata-se de 
uma média da quantidade de anos que se 
espera que uma criança tenha de escolarida-
de, desde o início de sua trajetória educacio-
nal, se as taxas atuais de matrícula se man-
tiverem inalteradas durante toda a sua vida. 
Em 1991, Paraty tinha 7,99 anos esperados 
de estudo. Em 200 baixou um pouco para 
7,6 anos e, em 2010, aumentou para 7,92, 
ainda abaixo da primeira avaliação. Em todo 
o Estado do Rio de Janeiro os anos espera-
dos foram 8,65, em 1991, 8,96, em 2000, e 
9,17, em 2010.

renda 
A renda per capita média de Paraty cresceu 
99,21% nas últimas duas décadas, passan-
do de R$ 368,64, em 1991, para R$ 616,65, 
em 2000, e R$ 734,36, em 2010. A taxa 
média anual de crescimento foi de 67,28% 
no primeiro período e 19,09% no segundo. 

A extrema pobreza (medida pela proporção 
de pessoas com renda domiciliar per capita 
inferior a R$ 70, em reais de agosto de 2010) 
passou de 9,40%, em 1991, para 6,48%, em 
2000, e para 4,03%, em 2010. A desigual-
dade aumentou: o Índice de Gini passou de 
0,50, em 1991, para 0,59, em 2000, e para 
0,52, em 2010.

entenda
Índice de Gini é um instrumento usa-
do para medir o grau de concentração 
de renda. Ele aponta a diferença entre os 
rendimentos dos mais pobres e dos mais 
ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, 
sendo que 0 representa a situação de to-
tal igualdade, ou seja, todos têm a mes-
ma renda, e o valor  1 significa completa 
desigualdade de renda, ou seja, se uma 
só pessoa detém toda a renda do lugar.

renda, pobreza  
e desigualdade em Paraty

1991 2000 2010

Renda per capita 368,64 616,65 734,36

% de extrema-
mente pobres 9,40 6,48 4,03

% de pobres 27,73 19,53 9,50

Índice de Gini 0,50 0,59 0,52

Fonte: Pnud, Ipea e FJP  

Porcentagem da renda apropriada 
por estratos da população em Paraty

1991 2000 2010

20% mais pobres 3,73 2,87 3,72

40% mais pobres 11,57 9,17 11,63

60% mais pobres 24,14 19,41 23,92

80% mais pobres 44,96 35,93 42,92

20% mais ricos 55,04 64,07 57,08
Fonte: Pnud, Ipea e FJP

trabalho - Entre 2000 e 2010, a taxa de ati-
vidade da população economicamente ativa, 
com 18 anos ou mais, passou de 69,10%, 
em 2000, para 72,35%, em 2010. Ao mesmo 
tempo, a taxa de desocupação, formada pela 
parcela de indivíduos economicamente ativos 

que estão desocupados passou de 8,79%, 
em 2000, para 4,38%, em 2010.

ocupação da população de 18 anos 
ou mais de Paraty

2000 2010

Taxa de atividade - 18 anos 
ou mais 69,19 72,35

Taxa de desocupação - 18 
anos ou mais 8,79 4,38

Grau de formalização dos 
ocupados - 18 anos ou mais 46,93 50,75

nível educacional dos ocupados

% dos ocupados com fun-
damental completo - 18 
anos ou mais

35,98 55,69

% dos ocupados com médio 
completo - 18 anos ou mais 25,00 37,13

rendimento médio

% dos ocupados com ren-
dimento de até 1 s.m. - 18 
anos ou mais

38,53 17,41

% dos ocupados com ren-
dimento de até 2 s.m. - 18 
anos ou mais

71,57 70,85

Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

Em 2010, das pessoas ocupadas com 18 
anos ou mais, 8,58% trabalhavam no setor 
agropecuário, 0,08% na indústria extrativa, 
4,15% na indústria de transformação, 11,05% 
no setor de construção, 1,45% nos setores 
de utilidade pública, 13,04% no comércio e 
55,01% no setor de serviços.

 Habitação 

indicadores de habitação de Paraty
1991 2000 2010

% da população 
em domicílios com 

água encanada
81,65 88,89 81,38

% da população 
em domicílios com 

energia elétrica
74,97 87,84 98,02

% da população em 
domicílios com co-

leta de lixo
92,26 99,32 98,30

Fonte: Pnud, Ipea e FJP
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Vulnerabilidade social de Paraty
1991 2000 2010

crianças e Jovens

Mortalidade infantil 20,79 15,69 13,40

% de crianças de 4 a 5 anos fora da escola - 65,91 43,35

% de crianças de 6 a 14 anos fora da escola 18,99 9,63 6,19

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e são 
vulneráveis à pobreza - 15,63 9,69

% de mulheres de 10 a 14 anos que tiveram filhos 0,00 0,82 0,88

% de mulheres de 15 a 17 anos que tiveram filhos 1,19 10,36 4,94

Taxa de atividade de 10 a 14 anos - 9,40 7,06

Família

% de mães chefes de família sem fundamental completo e com filhos 
menores de 15 anos 6,58 13,99 22,58

% de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e dependentes de 
idosos 2,11 2,07 1,36

% de crianças extremamente pobres 14,22 11,64 6,16

trabalho e renda

% de vulneráveis à pobreza 54,29 41,24 25,41

% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em 
ocupação informal - 53,38 37,01

condição de Moradia

% de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgota-
mento sanitário inadequados 0,97 1,76 3,06

Fonte: Pnud, Ipea e FJP

 educação 
A Educação é constante objeto de preocupação de gestores e analistas de políticas públicas, 
podendo interferir nos índices de desenvolvimento humano em nível nacional, estadual e munici-
pal, quando comparada às variáveis longevidade e renda.  A melhoria dos padrões educacionais 
brasileiros é uma condição para que o País consiga crescer e se desenvolver econômica e social-
mente. Para tanto, esforços são necessários em todos os Estados de modo a promover continu-
amente a elevação de todos os níveis educacionais.

Em nível nacional, foi aprovado o novo Plano Nacional de Educação (PNE), pela Lei 13.005, 
de 25 de junho de 2014, com vigência de dez anos a partir de sua publicação, ocorrida no 
dia seguinte, no Diário Oficial da União. 

Conforme o art. 2º da lei, um conjunto de dez diretrizes orienta a execução do PNE:

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

I I I -  superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e 
na erradicação de todas as formas de discriminação; 

IV - melhoria da qualidade da educação;

V -  formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos 
em que se fundamenta a sociedade; 

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

VII - promoção humanística, científ ica, cultural e tecnológica do País; 

VIII -  estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como pro-

porção do Produto Interno Bruto - PIB, 
que assegure atendimento às neces-
sidades de expansão, com padrão de 
qualidade e equidade; 

IX -  valorização dos (as) profissionais da edu-
cação; 

X -  promoção dos princípios do respeito aos 
direitos humanos, à diversidade e à sus-
tentabilidade socioambiental.

Um anexo estabelece 20 metas a serem atin-
gidas durante o prazo de vigência do plano. 

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação 
infantil na pré-escola para as crianças de qua-
tro e cinco anos de idade e ampliar a oferta 
de educação infantil em creches de forma a 
atender, no mínimo, 50% das crianças de até 
três anos até o final da vigência do PNE; 

Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 
nove anos para toda a população de seis a 14 
anos e garantir que pelo menos 95% dos alu-
nos concluam essa etapa na idade recomen-
dada, até o último ano de vigência do PNE;  

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendi-
mento escolar para toda a população de 15 
a 17 anos e elevar, até o final do período de 
vigência do PNE, a taxa líquida de matrículas 
no ensino médio para 85%;

Meta 4: universalizar, para a população de 
quatro a 17 anos com deficiência, transtor-
nos globais do desenvolvimento e altas ha-
bilidades ou superdotação, o acesso à edu-
cação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede re-
gular de ensino, com a garantia de sistema 
educacional inclusivo, de salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços  
especializados, públicos ou conveniados; 

Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no 
máximo, até o final do terceiro ano do ensino 
fundamental; 

Meta 6: oferecer educação em tempo inte-
gral em, no mínimo, 50% das escolas públi-
cas, de forma a atender, pelo menos, 25% 
dos (as) alunos (as) da educação básica; 

Meta 7: fomentar a qualidade da educação 
básica em todas as etapas e modalidades, 
com melhoria do fluxo escolar e da aprendi-
zagem de modo a atingir as seguintes médias 
nacionais para o Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb):

ideb 2015 2017 2019 2021

Anos iniciais 
do ensino 
fundamental

5,2 5,5 5,7 6,0

Anos finais do 
ensino funda-
mental

4,7 5,0 5,2 5,5

Ensino médio 4,3 4,7 5,0 5,2

Fonte: TCE/RJ

Meta 8: elevar a escolaridade média da po-
pulação de 18 a 29 anos, de modo a alcan-
çar, no mínimo, 12 anos de estudo no último 
ano de vigência do plano, para as popula-
ções do campo, da região de menor esco-
laridade no país e dos 25% mais pobres, e 
igualar a escolaridade média entre negros e 
não negros declarados ao IBGE; 

Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da 
população com 15 anos ou mais para 93,5% 
até 2015 e, até o final da vigência do PNE, 
erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir 
em 50% a taxa de analfabetismo funcional;  

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% das ma-
trículas de Educação de Jovens e Adultos, 
nos ensinos Fundamental e Médio, na forma 
integrada à educação profissional; 

Meta 11: triplicar as matrículas da educação 
profissional técnica de nível médio, assegu-
rando a qualidade da oferta e pelo menos 
50% da expansão no segmento público; 

Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na 
educação superior para 50% e a taxa líquida 
para 33% da população de 18 a 24 anos, as-
segurada a qualidade da oferta e expansão 
para, pelo menos, 40% das novas matrícu-
las, no segmento público;

Meta 13: elevar a qualidade da educação 
superior e ampliar a proporção de mestres e 
doutores do corpo docente em efetivo exer-
cício no conjunto do sistema de educação 
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superior para 75%, sendo, do total, no míni-
mo, 35% doutores; 

Meta 14: elevar gradualmente o número de 
matrículas na pós-graduação stricto sensu, 
de modo a atingir a titulação anual de 60 mil 
mestres e 25 mil doutores; 

Meta 15: garantir, em regime de colabora-
ção entre a União, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os municípios, no prazo de um ano 
de vigência do PNE, política nacional de for-
mação dos profissionais da educação de que 
tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 
da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
assegurando que todos os professores e as 
professoras da educação básica possuam 
formação específica de nível superior, obtida 
em curso de licenciatura na área de conheci-
mento em que atuam; 

Meta 16: formar, em nível de pós-gradua-
ção, 50% dos professores da educação bá-
sica, até o último ano de vigência do PNE, 
e garantir a todos os profissionais da edu-
cação básica formação continuada em sua 
área de atuação, considerando as necessi-
dades, demandas e contextualizações dos 
sistemas de ensino; 

Meta 17: valorizar os profissionais do magis-
tério das redes públicas de educação básica 
de forma a equiparar seu rendimento médio 
ao dos demais profissionais com escolarida-
de equivalente, até o final do sexto ano de 
vigência do PNE; 

Meta 18: assegurar, no prazo de dois anos, 
a existência de planos de carreira para os 
profissionais da educação básica e superior 
pública de todos os sistemas de ensino e, 
para o plano de carreira dos profissionais da 
educação básica pública, tomar como refe-
rência o piso salarial nacional profissional, 
definido em lei federal, nos termos do inciso 
VIII do art. 206 da Constituição Federal; 

Meta 19: assegurar condições, no prazo de 
dois anos, para a efetivação da gestão de-
mocrática da educação, associada a critérios 
técnicos de mérito e desempenho e à consul-
ta pública à comunidade escolar, no âmbito 
das escolas públicas, prevendo recursos e 
apoio técnico da União para tanto; 

Meta 20: ampliar o investimento público em 
educação pública de forma a atingir, no mí-
nimo, o patamar de 7% do PIB do País no 
quinto ano de vigência da lei e, no mínimo, o 
equivalente a 10% do PIB ao final do decênio.

Para alcançar as metas estipuladas no PNE, 
serão empregadas 254 estratégias, também 
definidas no anexo da Lei 13.005. De acordo 
com o art. 5º, a execução do plano e o cum-
primento das metas serão objeto de monito-
ramento contínuo e de avaliações periódicas, 
a serem realizados pelo Ministério da Educa-
ção, pela Comissão de Educação da Câmara 
dos Deputados, pela Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte do Senado Federal, pelo 
Conselho Nacional de Educação e pelo Fórum

Nacional de Educação. 
Em nível estadual, a regulamentação da Edu-
cação é feita pela Lei Estadual nº 5.597, de 
18 de dezembro de 2009, que estabeleceu 
o Plano Estadual de Educação. Também na-
quele ano, a Secretaria de Estado de Educa-
ção (Seeduc) anunciou um plano estratégico 
com a meta de situar a rede de escolas es-
taduais do Rio de Janeiro entre as cinco me-
lhores no ranking do Ensino Médio estabele-
cido pelo Ideb, resultado que foi alcançado 
com a obtenção do quarto lugar em 2013 
(em 2009, estava em penúltimo). 

Resultados de comparativos e exa-
mes internacionais e nacionais
A divulgação de estatísticas internacionais é 
apresentada antes dos resultados nacionais 
para se obter uma perspectiva da situação 
do País em relação ao resto do mundo. 

education for all (eFa) Global Monitoring 
report - No Fórum de Educação Mundial de 
2000, realizado em Dakar, no Senegal, 164 
países se comprometeram a tomar seis me-
didas para melhorar o ensino em suas esco-
las até 2015: assegurar o acesso aos cuida-
dos e à educação para a primeira infância; 
garantir a educação primária universal; criar 
oportunidades aprimoradas de aprendizado 
para jovens e adultos; gerar um aumento de 
50% em taxas de alfabetização de adultos; 
promover a igualdade de gênero; e melhorar 
todos os aspectos da qualidade da educa-
ção. Esse compromisso foi ratificado durante 

a Declaração da ONU de 2002, que definiu 
os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

No Global Monitoring Report (Relatório de 
Monitoramento Global) de 2011, feito pela 
Unesco com base em dados de 2008 gera-
dos pelos próprios países, o Brasil permane-
ce como no ano anterior: na 88ª colocação 
no Índice de Desenvolvimento do “Educação 
para Todos” (Education for All – EFA), abaixo 
da referente a 2006. No Relatório de 2012, o 
Brasil é citado quando se analisa temas rela-
tivos a juventude, trabalho e habilidades mas, 
dos dados referentes ao EFA 2010, o País não 
consta dentre os 120 reportados. Da mes-
ma forma, no Relatório de 2013/2014, sobre 
base de dados de 2011, o Brasil novamente 
não consta entre os 115 países ranqueados.  

Esse índice se baseia em indicadores das qua-
tro medidas que podem ser mais facilmente 
mensuradas: educação primária universal, al-
fabetização de adultos, qualidade (utilizando 
como indicador a taxa de permanência dos 
alunos até a 5ª série) e paridade de gênero. 

Em outro relatório – A teacher for every child: 
projecting global teacher needs from 2015 to 
2030 (Um professor para toda criança: proje-
tando necessidades globais por professores 
de 2015 a 2030), do Instituto de Estatísticas 
da Unesco (UIS) – diz que para universalizar o 
acesso à etapa equivalente ao ensino funda-
mental até 2030, o mundo precisará de mais 
3 milhões de professores nos anos iniciais 
(ensino fundamental I) e 5 milhões nos anos 
finais da etapa (ensino fundamental II).

Segundo a publicação, a região em pior situ-
ação é a África subsaariana: nos anos iniciais 
da etapa, são necessários mais 2,1 milhões 
de novos professores e nos finais, cerca de 
2,5 milhões. Nos próximos anos, os sistemas 
educacionais desses países devem sofrer a 
pressão do forte crescimento da população 
em idade escolar. Dados de 2012 apontam 
que a proporção de alunos por professor é 
maior do que 100 para 1 em países como 
República Centro-Africana, Chade, Guiné-
Bissau e Sudão do Sul.

Ainda de acordo com a Unesco, 58% dos pa-
íses atualmente não têm professores suficien-
tes para universalizar o acesso à educação 
primária. Projeções indicam que 30% ainda 

não terão um número suficiente em 2030.

Por falta de estatísticas recentes para o cál-
culo, o relatório não cita diretamente o Brasil, 
mas dados do Observatório do PNE apontam 
que a universalização do ensino fundamental 
no País não está concretizada. Cerca de 500 
mil crianças com idade entre seis e 14 anos 
estão fora da escola –principalmente, as de 
famílias mais pobres, negras, indígenas e 
com deficiência.

Quadro de professores - Na edição de 
2015 do Relatório de Monitoramento Glo-
bal, a Unesco aponta que muitos países ex-
pandiram o quadro de professores até 2015 
contratando profissionais sem a qualificação 
requerida pelos governos locais. É o caso 
do Brasil: dados do Censo Escolar de 2012 
apontam que 22% dos professores da Edu-
cação Básica não têm formação adequada – 
são profissionais sem curso superior ou com 
diploma em outras áreas.

Uma das causas centrais do déficit de pro-
fessores, segundo a Unesco, é a crescente 
desvalorização da profissão em grande par-
te do mundo. Uma pesquisa da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), feita em 15 países em 2013, 
aponta que menos de 33% dos professores 
acreditam ter uma profissão valorizada pela 
sociedade – em 2008, eram 60%. O valor dos 
salários tem impacto direto sobre o prestígio 
e a atratividade da profissão, diz o relató-
rio da Unesco. A experiência de países que 
conseguiram elevar o status dos professores 
aponta que o caminho passa por melhorias 
na formação e nos salários.

Programme for international student as-
sessment (Pisa) - A OCDE vem buscando me-
lhorar os indicadores internacionais de desem-
penho educacional. Para tanto, uma de suas 
iniciativas é o Pisa (Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes): uma avaliação inter-
nacional padronizada para estudantes de 15 
anos de idade que vem sendo realizada a cada 
três anos, começando em 2000 e repetindo-
se em 2003, 2006, 2009 e 2012. Uma mostra 
expressiva de estudantes, entre os quais cerca 
de 20 mil brasileiros, foi submetida aos testes, 
que medem o desempenho dos alunos nas 
áreas de leitura, matemática e ciências. 
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A edição de 2012 do Pisa, cujos resultados foram divulgados no final de 2013, reuniu 65 par-
ticipantes, incluindo algumas economias que não podem ser consideradas países, como Hong 
Kong, Macau, Shangai e Taiwan. Em 2012, ingressaram Chipre, Costa Rica, Emirados Árabes 
Unidos, Malásia e Vietnam, enquanto Azerbaijão, Dubai (EAU), Panamá, Quirguistão e Trinidad 
e Tobago, que estiveram no Pisa 2009, não se inscreveram dessa vez. 

O Brasil, mesmo não sendo membro da OCDE, participou de todos os exames do Pisa, sob a 
coordenação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os 
desempenhos alcançados pelo País foram abaixo do esperado. Ainda assim, desde 2003, o Brasil 
foi o país com maior avanço em matemática, foco da avaliação em 2012. Nesse período, a média 
de desempenho dos estudantes brasileiros saltou de 356 para 391, um aumento de 35 pontos. 

Apesar da melhoria, 67,1% dos alunos do País ainda estão abaixo da linha básica de profici-
ência em matemática, segundo o Pisa 2012. No ranking da matéria, a 58ª posição é brasileira, 
duas posições a menos que em 2009, e mais de 100 pontos abaixo da média dos países da 
OCDE, que foi de 494 pontos. O Brasil ficou atrás de países latino-americanos como Chile, 
México, Uruguai e Costa Rica e à frente de Argentina, Colômbia e Peru. Os outros países piores 
que o Brasil são Tunísia, Jordânia, Qatar e Indonésia. 

A cada edição do Pisa, uma das três áreas do conhecimento recebe enfoque especial, mas as 
outras duas também são incluídas entre as questões aplicadas. O desempenho do Brasil está 
evidenciado na tabela a seguir:       

evolução do brasil no Pisa

brasil no Pisa 2000 2003 2006
2009 2012

Pontuação Ranking Pontuação Ranking

Matemática 334 356 370 386 57º 391 58º

Leitura 396 403 393 412 53º 410 55º

Ciências 375 390 390 405 53º 405 59º

Média geral 368 383 384 401 402

Fonte: TCE/RJ (OCDE e Inep/MEC)

Em leitura, o desempenho dos estudantes brasileiros evoluiu de 396 pontos em 2000 para 410 
pontos em 2010 – a média da OCDE, para efeito de comparação, chega a 496. Segundo os da-
dos, nas últimas cinco edições do Pisa, o Brasil tem tido altos e baixos em leitura: em 2009, o 
desempenho foi de 412 pontos, mas recuou três anos depois. Pelos dados do último teste, 49,2% 
dos estudantes brasileiros sabem apenas o básico em leitura, como reconhecer o tema principal 
ou o objetivo do autor de textos sobre temas familiares a ele, e fazer uma conexão simples entre 
as informações em um texto e o conhecimento do cotidiano. Esse é o nível 2 de conhecimento 
no espectro da avaliação, considerado “abaixo da linha de base da proficiência”. Apenas um em 
cada 200 alunos alcançou proficiência de nível 5 e consegue, por exemplo, compreender textos 
com formato e conteúdo que eles não conhecem, ou analisar textos em detalhes. 

Já em Ciências, o desempenho do País em 2012 foi o mesmo de 2009: 405 pontos, quase 100 
pontos abaixo da média dos países da OCDE, que é de 501. Entre 2003 e 2006, o Brasil havia es-
tagnado em 390 pontos. Na última edição, 61% dos estudantes estavam no patamar considerado 
de “baixo desempenho”, demonstrando capacidade de apresentar apenas explicações científicas 
óbvias e seguir somente evidências explícitas. 

Só 0,3% dos alunos conseguiram demonstrar alto desempenho na área, incluindo habilidades 
como “identificar, explicar e aplicar conhecimento científico em uma variedade de situações com-
plexas de vida”. 

Índice de desenvolvimento da educa-
ção básica (ideb) - Segundo o Ministério 
da Educação (MEC), o Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (Ideb) foi criado 
pelo Inep, para medir a qualidade do apren-
dizado nacional e estabelecer metas para a 
melhoria do ensino.

O Ideb funciona como um indicador nacional 
que possibilita o monitoramento da qualida-
de da Educação pela população por meio de 
dados concretos, com o qual a sociedade 
pode se mobilizar em busca de melhorias. 
O Ideb é calculado a partir de dois compo-
nentes: a taxa de rendimento escolar (apro-
vação) e as médias de desempenho nos 
exames aplicados pelo Inep. Os índices de 
aprovação são obtidos a partir do Censo Es-
colar, realizado anualmente. 

As médias de desempenho utilizadas são as 
da Prova Brasil, para escolas e municípios, e 
do Sistema de Avaliação da Educação Básica 
(Saeb), para os Estados e o País, realizados a 
cada dois anos. 

Para o conjunto do País, a proposta reiterada 
no Plano Nacional de Educação é que os re-
sultados do Ideb dos anos iniciais do ensino 
fundamental passem de 3,8, em 2005, para 
6,0, em 2021; de 3,5 para 5,5, nos anos finais 
do ensino fundamental; e de 3,4 para 5,2, no 
ensino médio. As metas abrangem cada de-
pendência administrativa, com desafios para 
todas as redes de ensino e são diferenciadas, 
com o objetivo único de alcançar seis pontos 
até 2022, média correspondente ao sistema 
educacional dos países desenvolvidos. 

No caso do Estado do Rio de Janeiro, o Ideb 
da rede estadual dos anos iniciais do ensino 
fundamental deve passar dos 3,8, de 2005, 
para 6,0, em 2021; de 2,9 para 4,9, nos anos 
finais, e de 2,8 para 4,6, no ensino médio. 
Os resultados do Ideb 2005 serviram como 
referência para as metas futuras, já havendo 
a segunda avaliação de 2007, a terceira, de 
2009, a quarta, de 2011, e a quinta, de 2013, 
cujos resultados foram divulgados em setem-
bro de 2014. 

De acordo com o Inep, o quadro geral que 
se observa no Estado do Rio de Janeiro é o 
seguinte:  

notas médias do ideb rJ (2005 a 2013)

Período anos
ideb 

global 
rJ

Meta 
global 

rJ

Anos iniciais 
do ensino 

fundamental

2005 4,3 -

2007 4,4 4,4

2009 4,7 4,7

2011 5,1 5,1

2013 5,2 5,4

Anos finais 
do ensino 

fundamental

2005 3,6 -

2007 3,8 3,6

2009 3,8 3,8

2011 4,2 4,1

2013 4,3 4,5

Ensino médio 

2005 3,3 -

2007 3,2 3,3

2009 3,3 3,4

2011 3,7 3,6

2013 4,0 3,8
Fonte: http://ideb.inep.gov.br

Nota-se que as metas globais do ensino fun-
damental para o conjunto das escolas do 
Estado não foram atingidas em 2013 nos 
anos iniciais nem nos anos finais. No ensi-
no médio, as metas não foram alcançadas 
em 2007 e 2009. Os graus alcançados foram 
beneficiados pelas escolas privadas, ape-
sar da queda de rendimento dessa rede em 
2013. Nacionalmente, as metas, em geral, 
são mais ambiciosas do que aquelas estabe-
lecidas para as escolas fluminenses.
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notas médias do ideb rJ - rede estadual (2005 a 2013)

Período anos ideb rJ rede 
estadual Meta rJ Meta brasil

Anos iniciais do ensino 
fundamental

2005 3,7 - -

2007 3,8 3,8 4,0

2009 4,0 4,1 4,3

2011 4,3 4,5 4,7

2013 4,7 4,8 5,0

Anos finais do ensino 
fundamental

2005 2,9 - -

2007 2,9 2,9 3,3

2009 3,1 3,1 3,5

2011 3,2 3,3 3,8

2013 3,6 3,7 4,2

Ensino médio

2005 2,8 - -

2007 2,8 2,8 3,1

2009 2,8 2,9 3,2

2011 3,2 3,1 3,3

2013 3,6 3,3 3,6

Fonte: http://ideb.inep.gov.br

notas médias do ideb rJ - rede privada (2005 a 2013)

Período anos ideb rJ rede 
privada Meta rJ Meta brasil

Anos iniciais do ensi-
no fundamental

2005 5,7 - -

2007 5,9 5,8 6,0

2009 5,9 6,1 6,3

2011 6,3 6,4 6,6

2013 6,1 6,6 6,8

Anos finais do ensino 
fundamental

2005 5,5 - -

2007 5,5 5,5 6,8

2009 5,7 5,6 6,0

2011 5,7 5,9 6,2

2013 5,5 6,2 6,5

Ensino médio

2005 5,1 - -

2007 5,4 5,2 5,6

2009 5,7 5,2 5,7

2011 5,5 5,4 5,8

2013 4,8 5,6 6,0

Fonte: http://ideb.inep.gov.br

O nível de acompanhamento dos resultados 
do Ideb chega às redes municipais e a todas 
as escolas públicas do ensino fundamental, 
uma vez que cada uma delas tem suas metas 
individualizadas. 

Os números de 2013 indicam que, em con-
traponto à recuperação da rede estadual de 
ensino médio, continuam as dificuldades no 
ensino fundamental. O déficit de desempenho 
atinge escolas particulares e estaduais, que 
ficaram abaixo das metas, mas a responsa-
bilidade recai principalmente sobre os mu-
nicípios, que concentram a maior parte das 
matrículas nesse estágio. Embora os municí-
pios, em geral, apresentem melhoria de de-
sempenho (em valores absolutos) desde o ini-
cio do processo, é cada vez menor o número 
daqueles que conseguem atingir as metas 
fixadas: em 2013, nos anos iniciais do ensi-
no fundamental, 47 municípios fluminenses 
(de 91 avaliados) ficaram abaixo das metas 
projetadas para suas redes próprias. Regis-
tre-se que, em 2007, ao serem verificadas as 
primeiras metas de Ideb, havia somente 24 
municípios nessa condição deficitária. Com 
relação aos anos finais, de 83 redes munici-
pais avaliadas em 2013 (contra 89, no Ideb 
2011), 69 não cumpriram a meta estabelecida 
(contra 63, na edição anterior). 

Nas cinco edições do Ideb já realizadas, Pa-
raty apresentou o seguinte quadro:

notas médias e variação do ideb 
ensino fundamental - rede municipal 

de Paraty (2005 a 2013)

rede 
municipal

anos 
iniciais anos finais

Ideb 2005 3,7 4,0

Ranking 
2005

51º de 88 
avaliados

13º de 73 
avaliados

Ideb 2007 4,0 3,7

Ranking 
2007

55º de 91 
avaliados

35º de 83 
avaliados

Ideb 2009 4,5 3,7

Ranking 
2009

34º de 91 
avaliados

42º de 80 
avaliados

Ideb 2011 4,4 2,9

Ranking 
2011

64º de 91 
avaliados

76º de 77 
avaliados

Ideb 2013 4,5 3,3

Ranking 
2013

69º de 91 
avaliados

62º de 83 
avaliados

Meta Ideb 
2013 4,8 4,9

Atingiu a 
meta de 
2013?

Não não

Fonte: http://ideb.inep.gov.br
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  notas médias e variação do ideb 
ensino fundamental - rede estadual 

de Paraty (2005 a 2013)

rede 
municipal anos iniciais anos finais

Ideb 2005 4,9 3,9

Ranking 2005 10º de 71 
avaliados

23º de 90 
avaliados

Ideb 2007 5,0 3,1

Ranking 2007 8º de 77 ava-
liados

49º de 90 
avaliados

Ideb 2009 5,3 3,9

Ranking 2009 7º de 69 ava-
liados

26º de 90 
avaliados

Ideb 2011 5,8 4,1

Ranking 2011 6º de 52 ava-
liados

33º de 89 
avaliados

Ideb 2013 6,0 4,3

Ranking 2013 12º de 29 
avaliados

33º de 87 
avaliados

Meta Ideb 2013 6,0 4,8

Atingiu a meta 
de 2013? Sim Não

Fonte: http://ideb.inep.gov.br

exame nacional do ensino Médio (enem) 
- Criado em 1998, o Enem tem o objetivo 
de avaliar o desempenho do estudante ao 
fim da escolaridade básica. Podem partici-
par do exame alunos que estão concluindo 
ou que já concluíram o ensino médio em 
anos anteriores. O Enem é uti l izado como 
critério de seleção para os estudantes que 
pretendem concorrer a uma bolsa no Pro-
grama Universidade para Todos (Prouni). 
Além disso, cerca de 500 universidades 
já usam o resultado do exame como cri-
tério de seleção para o ingresso no ensino 
superior, seja complementando ou substi-
tuindo o vestibular.  

O número de inscritos para o Enem 2014 
chegou a 8.721.946, superando a expec-
tativa do Ministério da Educação (MEC), 
com crescimento de 21,6% em relação ao 
ano anterior (7,17 milhões de candidatos). 
Dentre os inscritos, 85% estavam na fai-
xa etária de 15 a 29 anos. Outro aspec-

to destacado pelo MEC foi o acréscimo 
de mais de 1 milhão de pessoas no nú-
mero de participantes negros. Em 2014, 
5.051.206 inscritos declararam-se negros 
(57,91% do total). Em 2013, o número foi 
de 4.006.415. 

Submeter-se ao exame também é pré-re-
quisito para quem quer participar de pro-
gramas de financiamento e de acesso ao 
ensino superior como o Fundo de Finan-
ciamento Estudanti l (Fies) e Ciência sem 
Fronteiras.

educação no estado do rio de Janeiro 
- Em dezembro de 2009, foi aprovado o Pla-
no Estadual de Educação (PEE/RJ), objeto 
da Lei Estadual nº 5.597. Os objetivos e me-
tas que o plano estabelece para a educação 
básica estão direcionados para a ampliação 
e universalização do ensino nas três etapas 
que a compõem, com a qualidade que per-
mita a continuidade de estudos para aque-
les que optarem pela educação superior, 
bem como a inserção no mundo do trabalho 
em condições de igualdade com os alunos 
oriundos das redes privadas.

Entre as promessas trazidas pelo PEE/RJ 
estavam a transparência com referência a 
aspectos como a destinação de recursos 
financeiros e materiais, o funcionamento 
dos Conselhos de Educação com autono-
mia e em bases democráticas e participa-
tivas, a organização e funcionamento das 
associações de apoio à escola, a criação 
de fóruns regionais, a realização bienal 
do Congresso Estadual de Educação e o 
acompanhamento, pela Comissão de Edu-
cação da Assembleia Legislativa do Esta-
do, do cumprimento dos objetivos e me-
tas, nos prazos estabelecidos para revisão 
do plano, com a participação de diferentes 
atores da sociedade civi l f luminense.   

Em virtude do mau desempenho do Estado 
do Rio de Janeiro no Ideb 2009, cujos resul-
tados foram revelados em 2010, bem como 
dos alarmantes índices de distorção série-i-
dade verificados na época, a Secretaria de 
Estado de Educação (Seeduc) elaborou um 
plano estratégico, divulgado em janeiro de 
2011, estabelecendo diversas mudanças na 
estrutura, no ensino e no dia a dia em sala 

de aula. O programa prometeu, entre outros 
avanços, a atualização e a valorização dos 
professores; a construção de novas escolas 
e a melhoria na infraestrutura das unidades 
escolares já existentes; um currículo mínimo 
para cada disciplina; e a realização de pro-
cesso seletivo para funções estratégicas da 
área pedagógica.  

Por meio de um documento chamado Re-
latório de Governança 2013, o site da Se-
educ apresenta uma avaliação dos resul-
tados obtidos até 2012, tomando o Ideb 
como indicador central. No Ideb 2011, 
cujos resultados foram divulgados em 
2012, a rede estadual do Rio de Janeiro 
subiu 11 posições no ranking do ensino 
médio em comparação com 2009, passan-
do de 26º para 15º lugar. O índice subiu 
de 2,8 para 3,2, diminuindo a defasagem 
em relação à média nacional, que ficou 
estagnada em 3,4 naquele período. Como 
o índice da rede privada fluminense caiu 
4%, houve também redução da desigual-
dade nesse comparativo. No ensino fun-
damental, o Ideb melhorou de 2009 para 
2011, tanto nos anos iniciais como nos 
anos finais. Nos anos iniciais, o aumento 
foi de 8%, o sétimo maior entre os Estados 
e o dobro da média do Brasil. Nos anos 
finais, o indicador apresentou uma evolu-
ção de 4%, um ponto percentual acima da 
média brasileira geral. Com relação à taxa 
de distorção série-idade referente ao en-
sino médio, o Estado obteve uma redução 
de 21,4% no período entre 2007 e 2013, 
aproximando-se da média nacional. 

O Ideb 2013 trouxe a rede estadual f lumi-
nense em 4º lugar no ranking, junto a San-
ta Catarina, Minas Gerais e Pernambuco, 
todos com índice 3,6. Os primeiros lugares 
couberam a Goiás (3,8), São Paulo (3,7) 
e Rio Grande do Sul (3,4). As autoridades 
do setor no Estado comemoraram a evolu-
ção do indicador, que foi atribuída, sobre-
tudo, à instituição de avaliação bimestral 
dos alunos da rede, com aulas de reforço 
quando necessário, e a um esforço de ca-
pacitação dos profissionais de Educação. 
Outros números extraídos do Ideb 2013 
foram a diminuição da taxa de abando-
no escolar, que caiu de 16,5%, em 2007, 
para 7,6%, em 2013, e a redução da desi-

gualdade entre as redes pública e privada. 
Enquanto o Ideb da rede pública estadual 
evoluiu de 2,7 para 3,6, de 2007 a 2013, 
a rede privada caiu de 5,7 para 4,8, no 
mesmo período. 

Quadro da educação no estado do rio 
de Janeiro - Em um breve resumo sobre 
a situação da estrutura educacional f lumi-
nense, com referência ao ano de 2013, ve-
rif ica-se que:

• Com relação à quantidade de escolas:

-  Para o ensino infanti l, há 4.139 es-
tabelecimentos de creche e a rede 
pública é responsável por 42% de-
les. A pré-escola soma 6.576 esta-
belecimentos, 48% da rede pública; 

-  o ensino fundamental (EF) é disponi-
bil izado em 8.104 escolas, das quais 
57% são públicas; 

-  o ensino médio (EM) é encontrado 
em 2.193 escolas, 52% delas per-
tencentes à rede pública. 

• No que diz respeito ao corpo docente:

-   Em 2013, a estrutura educacional 
dispunha de 211 mil professores. 
Um total de 14.990 deles lecionava 
na creche e 23.073, na pré-escola. 
Outros 123.554 lecionavam no ensi-
no fundamental, e 48.814 profissio-
nais davam aulas no ensino médio. 

-  O corpo docente municipal represen-
ta 52% dos professores da creche e 
da pré-escola e 49% do ensino fun-
damental. A rede estadual permanece 
com 17% do corpo docente do ensino 
fundamental e 66% do ensino médio. 

• Quanto à evolução das matrículas iniciais:

-  A educação infanti l disponibil izou 
554 mil matrículas. Cursam a rede 
pública 56% do total de 209 mil alu-
nos de creche e 57% dos 345 mil 
estudantes de pré-escola.

-  O Estado do Rio de Janeiro teve 2,2 
milhões de estudantes matriculados 
no ensino fundamental. No últ imo 
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ano, houve recuo de 22 mil matrículas em relação a 2012. Prossegue o processo de 
redução da participação da rede estadual, com signif icativo avanço da rede particu-
lar nesse nível educacional.  

distribuição de matrículas por rede no ensino fundamental (2008 a 2013)
dependência 
administrativa 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Federal 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Estadual 19,4% 18,6% 17,6% 16,1% 14% 12,4%

Municipal 59,2% 59,2% 58,3% 57,7% 58,6% 58,6%

Particular 21% 21,8% 21,8% 23,6% 25,7% 28,5%

Nº total de alunos do EF 2.387.714 2.353.532 2.305.338 2.277.461 2.233.437 2.211.145
Fonte: TCE/RJ

O ano de 2013 também apresentou recuo no total de alunos matriculados no ensino médio no 
Estado do Rio. Nos últimos seis anos, foi expressiva a queda no total das matrículas, um contin-
gente de quase 60 mil estudantes.    

distribuição de matrículas por rede no ensino médio (2008 a 2013)
dependência 
administrativa 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Federal 2,0% 2,2% 2,4% 2,4% 2,7% 2,8%

Estadual 79,9% 79,4% 76,8% 77,1% 74,9% 74,2%

Municipal 1,5% 1,3% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0%

Particular 16,6% 17,1% 17,7% 19,5% 21,4% 22%

Nº total de alunos do EM 656.228 636.418 623.549 609.580 603.057 596.746
Fonte: TCE/RJ

A educação de jovens e adultos (EJA) presencial teve 277 mil alunos em 2013. Os dados da 
Educação Superior sempre apresentam defasagem maior. Assim, em 2012, houve 530.853 estu-
dantes matriculados e distribuídos em 2.550 cursos de graduação presenciais. Dessas matrícu-
las, 24% foram em instituições públicas. Somem-se 68.879 inscritos em cursos de graduação à 
distância, 31% em instituições públicas. 

educação em Paraty - A educação básica corresponde ao tempo de estudo no ensino infantil 
(creche e pré-escola), no ensino fundamental (1º ao 9º ano) e no ensino médio (1ª a 3ª série). O 
tempo ideal para o estudante cursar todo o período de educação básica deverá ser de 18 anos. 
Em Paraty, o número total de matrículas nos ensinos infantil, fundamental e médio regulares, em 
2014, foi de 10.281 alunos.

indicadores da educação básica de Paraty
ano estabelecimentos Matrículas docentes turmas

44 10.920 426 455

2008 45 12.224 484 501

2009 46 12.786 479 512

2010 45 12.604 477 522

2011 43 11.122 478 500

2012 44 11.081 485 501

2013 46 11.112 480 508

2014 46 10.281 520 500
Fonte: Inep
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Variável Paraty rio de Janeiro brasil

Pré-escolar 1.015 3.354,64 47.547,21

Fundamental 7.269 22.334,37 297.024,98

Médio 1.452 6.030,57 83,768,52

Fonte: IBGE

No fim deste documento encontra-se a lista de estabelecimentos de educação básica de 
Paraty (anexo 6).

Ensino infant i l  -  Mesmo com pouca var iação entre o número de estabelecimentos da rede 
públ ica e part icular, nota-se que a maior ia dos estudantes está matr iculada em inst i tu i-
ções públ icas. 

creches (2007 a 2014)

ano nº de estabelecimentos nº de matrículas

rede pública rede particular total rede pública rede particular total

2007 1 1 2 80 11 91

2008 1 1 2 79 20 99

2009 1 1 2 93 28 121

2010 1 1 2 78 13 91

2011 1 2 3 81 38 119

2012 1 3 4 82 67 149

2013 2 3 5 176 64 243

2014 2 3 5 174 64 238

Fonte: Inep

Pré-escola (2007 a 2014)

ano nº de estabelecimentos nº de matrículas

rede pública rede particular total rede pública rede particular total

2007 6 6 12 479 242 721

2008 14 7 21 675 304 979

2009 12 8 20 670 340 1.010

2010 13 8 21 679 356 1.035

2011 13 7 20 660 341 1.001

2012 12 8 20 671 344 1.015

2013 14 8 22 690 353 1.043

2014 15 9 14 664 444 1.108

Fonte: Inep

Paraty apresenta o panorama abaixo para o ensino fundamental. O total do número de esta-
belecimentos não é o somatório entre os que oferecem os anos iniciais e finais, pois algumas 
instituições de ensino proporcionam os dois segmentos aos alunos.  

ensino fundamental (2007 a 2014)

ano rede pública rede privada

nº de estabeleci-
mentos nº de matrículas nº de estabeleci-

mentos
nº de matrículas

anos 
iniciais

anos 
finais total anos 

iniciais
anos 
finais total

anos 
ini-

ciais

anos 
finais total

anos 
ini-

ciais

anos 
finais total

2007 34 6 35 4.159 2.493 6.652 6 5 6 521 266 787

2008 34 6 36 4.211 2.647 6.858 7 7 7 572 358 930

2009 34 6 36 4.106 2.810 6.916 8 7 8 599 390 989

2010 33 6 35 4.009 2.582 6.591 8 7 8 637 426 1.063

2011 32 10 34 3.705 2.748 6.453 7 7 7 714 456 1.170

2012 31 6 34 3.386 2.640 6.026 7 7 7 762 481 1.243

2013 32 6 35 3.254 2.584 5.838 7 7 7 796 489 1.285

2014 30 6 33 2.983 2.433 5.416 9 7 16 942 528 1.470

Fonte: Inep

No ensino Médio, tanto o número de estabelecimentos quanto o número de matrículas referen-
tes à rede pública de Paraty são o somatório do ensino regular e do normal/magistério. Os núme-
ros referentes ao normal/magistério estão apresentados entre parênteses.

ensino médio (2007 a 2014)

ano nº de estabelecimentos nº de matrículas

rede 
pública

rede 
particular total rede 

pública
rede 

particular total

2007 3 (1) 3 6 1.231 (145) 105 1.336

2008 3 (1) 4 7 1.238 (126) 143 1.381

2009 3 (1) 5 8 1.225 (129) 149 1.374

2010 3 (1) 5 8 1.297 (129) 177 1.474

2011 3 (1) 5 8 1.405 (133) 211 1.616

2012 3 (1) 5 8 1.238 (108) 214 1.452

2013 3 (1) 5 8 1.121 (64) 212 1.333

2014 3 (1) 5 8 1.150 (52) 232 1.382

Fonte: Inep

No Ensino de Jovens e Adultos, Paraty apresenta uma oscilação no número de estudantes da 
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rede pública, tanto no ensino fundamental quanto no médio, como vemos abaixo. 

ensino de Jovens e adultos (2007 a 2014)

ano

rede pública rede particular

nº de estabelecimen-
tos nº de matrículas nº de estabeleci-

mentos nº de matrículas

ensino fun-
damental

ensino 
médio

ensino fun-
damental

ensino 
médio

ensino fun-
damental

ensino 
médio

ensino 
funda-
mental

en-
sino 

médio

2007 2 2 912 159 2 2 13 39

2008 2 2 1.072 756 2 2 13 49

2009 2 2 1.109 1.145 1 2 8 65

2010 2 2 1.139 1.086 1 2 10 65

2011 2 2 463 145 1 2 16 82

2012 7 2 873 195 1 2 20 79

2013 3 2 1.019 252 1 2 17 69

2014 12 1 495 77 1 2 19 50
Fonte: Inep

ensino profissionalizante particular (2007 a 2014)
ano nº de estabelecimentos número de matrículas

2007 1 20

2008 1 14

2009 1 36

2010 1 40

2011 1 46

2012 1 29

2013 1 13

2014 1 26
Fonte: Inep

Segundo o Inep, no município somente há instituições particulares de ensino profissionali-
zante e não há cursos de graduação superior públicos ou privados.

Projetos na educação - Com o intuito de integrar a comunidade escolar, a Secretaria de 
Educação, por meio do Departamento de Esportes Educacionais realizou a segunda edi-
ção do Projeto Quatro Estações, promovendo atividades lúdicas e pedagógicas, com os 
educandos e equipe das Unidades Escolares da Rede Municipal. No projeto, foi incluída a 
Recreação na Educação Infanti l (REI). O Quatro Estações visa proporcionar momentos de 
lazer, esporte e recreação, propiciando o envolvimento com atividades lúdicas no ambiente 
escolar para aproximar os estudantes do ambiente famil iar. Tanto as famíl ias quanto os pró-
prios alunos podem, durante o projeto, experimentar formas de adaptação no período de 
inserção, no ambiente escolar, fazendo desta uma extensão da sua casa e começar então, 
a construir sua visão de mundo e de convivência em sociedade. 

As atividades são realizadas em forma de circuito, por tempo determinado, por meio de jo-
gos competit ivos, cooperativos e pedagógicos que serão desenvolvidos em cada estação.

Por sua natureza exuberante, torna-se fundamental que a escola leve conhecimento e infor-
mação aos alunos sobre o meio ambiente, seu funcionamento e os impactos nele causados 

pela atividade humana, contribuindo para 
que eles possam ser formadores de opinião 
e adquiram valores e práticas mais respei-
tosos com a natureza e com a coletividade. 

A Coordenação de Educação Ambiental 
(CEA) da Secretaria Municipal de Educação 
vem trabalhando, há seis anos, atividades 
de educação ambiental, em conjunto com 
os professores, em escolas do município. 
O primeiro Concurso de Fotografias “O 
Meio Ambiente na Minha Comunidade“, foi 
realizado em 2011, resultando na I Exposi-
ção de Fotografias realizadas pelos alunos 
das escolas municipais. Em 2012, aconte-
ceu o II Concurso de Fotografias “O Meio 
Ambiente na minha Comunidade”, com o 
tema “Lixo”; e, em 2013, II I Concurso de 
Fotografia, com o tema “Sustentabil idade”. 

Os concursos serviram para valorizar as 
percepções dos alunos sobre o ambiente 
em suas comunidades, possibil itando ou-
tra metodologia para a discussão de pro-
blemas ambientais dentro de sala de aula. 
Além disso, os concursos também se des-
tacaram em termos da qualidade, criativi-
dade e expressividade das fotografias. Os 
resultados foram tão importantes que as 
exposições foram apresentadas durante o 
7º, 8º e 9º Festival Internacional de Foto-
grafia “Paraty em Foco”. Este evento, que 
vem acontecendo anualmente, reúne gran-
des nomes da fotografia nacional e interna-
cional, agregando um público em torno de 
cinco mil pessoas, participando de diversas 
atividades, como exposições, workshops, 
entrevistas, lançamento de livros etc.

A quarta edição tem o tema “Eu Sou Caiça-
ra”. O concurso resulta na IV Exposição de 
Fotografias dos alunos das Escolas Munici-
pais de Paraty. Os trabalhos são realizados 
com alunos das turmas de 4º ano de 12 Es-
colas da Rede Municipal de Paraty de Pon-
ta Negra, Pouso da Cajaíba, Tarituba, São 
Gonçalo, I lha do Araújo, Calhaus, Praia 
do Sono, Juatinga, Mamanguá (Cruzeiro), 
Ponta Grossa, Trindade e Paraty-Mirim. 

Os trabalhos começaram com várias ativi-
dades de apresentação do tema. Depois, 
ocorreram oficinas e saídas para fotografar 
com os alunos, com o objetivo de repas-

sar conhecimentos e técnicas iniciais para 
captação de imagens por eles para o Con-
curso. Após a seleção das melhores fotos, 
acontece a premiação do Concurso e sua 
finalização com a IV Exposição de Foto-
grafias, que continuou até o evento Paraty 
em Foco, em setembro.

saúde
Encontros paralelos à VIII Conferência Na-
cional de Saúde (CNS), evento ocorrido em 
1986, deram origem à Comissão de Arti-
culação de Municípios, que mais tarde se 
transformaria no Conselho Nacional de Se-
cretarias Municipais de Saúde (Conasems). 
No ano seguinte, o Conselho de Secreta-
rias Municipais de Saúde do Estado do Rio 
de Janeiro (Cosems RJ) foi criado com o 
objetivo é apoiar tecnicamente as Secre-
tarias Municipais de Saúde na condução 
de suas polít icas de saúde, promovendo 
a articulação e pactos técnicos e polít icos 
dos interesses municipais, visando à defe-
sa dos princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

entenda 
Antes da implantação do SUS, o modelo 
de atendimento era dividido em três ca-
tegorias: os que podiam pagar por ser-
viços de saúde privados, os que tinham 
direito à saúde pública por serem segu-
rados pela previdência social (trabalha-
dores com carteira assinada) e os que 
não possuíam direito algum. O Sistema 
Único de Saúde, criado no Brasil em 
1988, com a promulgação da Constitui-
ção Federal, tornou o acesso gratuito à 
saúde direito de todo cidadão, unificou 
o sistema que, anteriormente, era de 
responsabilidade de vários ministérios e 
descentralizou sua gestão, deixando de 
ser exclusiva do Poder Executivo Fede-
ral  e passando a ser administrada por 
Estados e municípios. 

transição do Pacto pela saúde ao con-
trato organizativo da ação Pública da 
saúde (coap) - Iniciado em 2006, o Pac-
to pela Saúde foi um conjunto de refor-
mas institucionais ajustadas entre União, 
Estados e municípios com o objetivo de 
promover inovações nos processos e ins-
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trumentos de gestão, visando a alcançar 
maior eficiência e qualidade das respostas 
do SUS, ao mesmo tempo em que rede-
finiu as responsabil idades de cada ges-
tor – todos passaram a ser gestores, com 
responsabil idades e deveres das ações de 
saúde, com atribuições definidas e metas 
a cumprir. A implantação do pacto se dava 
pela adesão dos entes federados ao Ter-
mo de Compromisso de Gestão (TCG), que 
substituiu os processos de habil itação das 
várias formas de gestão anteriormente vi-
gentes e estabeleceu metas e compromis-
sos para cada ente da federação, sendo 
renovado anualmente. 

A adesão dos municípios ao Pacto pela 
Saúde indicava a formalização na condução 
do processo de aprimoramento e consoli-
dação do SUS. As formas de transferência 
dos recursos federais para Estados e mu-
nicípios também foram modificadas, pas-
sando a ser integradas em cinco grandes 
blocos de financiamento (atenção básica; 
média e alta complexidade da assistência; 
vigilância em saúde; assistência farmacêu-
tica e gestão do SUS), substituindo, assim, 
as mais de cem rubricas que eram util iza-
das para essas finalidades. No Estado do 
Rio de Janeiro, 54 dos 92 municípios ade-
riram ao Pacto pela Saúde até 2011.

Em 25 de junho de 2011, o governo federal 
editou o Decreto 7.508, de regulamenta-
ção do SUS. Entre outras medidas, o de-
creto instituiu o Coap, definido como um 
acordo de colaboração com a finalidade 
de organizar e integrar as ações e serviços 
na rede regionalizada e hierarquizada, com 
definição de responsabil idades, indicado-
res e metas de saúde, critérios de avalia-
ção de desempenho, indicação dos recur-
sos financeiros a serem disponibil izados, 
formas de controle e f iscalização de sua 
execução e demais elementos necessários 
à implantação integrada das ações e servi-
ços em uma região de saúde. 

Outra inovação contida no decreto foi a ins-
tituição da Relação Nacional de Ações e 
Serviços de Saúde (Renases) e da Relação 
Nacional de Medicamentos do SUS (Rena-
me), instrumentos que tendem a tornar mais 
transparente para a sociedade quais são as 

ações e serviços oferecidos pelo poder pú-
blico no âmbito da integralidade da assis-
tência à saúde, além dispor sobre o proces-
so para a obtenção de medicamentos. 

Em julho de 2012, o Ministério da Saúde 
extinguiu a exigência de adesão ao Pac-
to pela Saúde ou de assinatura do TCG. 
Para fins de transição entre os processos 
operacionais do Pacto pela Saúde e a sis-
temática do Coap, f icou definido que to-
dos os entes federados passam a assumir 
responsabil idades sanitárias que traduzem 
exatamente o conteúdo do antigo TCG. Fi-
cou definido também que as ações para o 
cumprimento das responsabil idades sani-
tárias devem estar expressas na programa-
ção anual de saúde de cada ente federado 
e vinculadas às diretrizes e aos objetivos 
dos respectivos planos de saúde. 

regionalização da saúde no rio de Ja-
neiro - Em 2001, foi elaborado o primeiro 
Plano Diretor de Regionalização (PDR) do 
Estado do Rio de Janeiro, com a defini-
ção de nove Regiões de Saúde (RS): Baia 
da I lha Grande (na qual se encontra Para-
ty), Baixada Litorânea, Centro-Sul, Médio 
Paraíba, Metropolitana I, Metropolitana II, 
Noroeste, Norte e Serrana. Seis anos de-
pois, foi iniciada a implantação do Progra-
ma Saúde na Área, com o objetivo de apro-
fundar o conhecimento sobre a realidade 
dos municípios e aproximar a Secretaria de 
Estado de Saúde (SES-RJ) das secretarias 
municipais, por meio de visitas realizadas 
por equipe técnica às regiões do Estado.

Em continuidade do Programa Saúde na 
Área, foram realizadas oficinas regionais, 
com a participação dos secretários muni-
cipais de saúde, do Cosems RJ e da Se-
cretaria de Estado de Saúde e Defesa Ci-
vi l (Sesdec-RJ), para revisão das regiões 
de saúde tendo como principais objetivos 
a constituição dos Colegiados de Gestão 
Regional (CGR) e o fortalecimento do pla-
nejamento regional, a partir da concepção 
federativa da organização do sistema de 
saúde, tendo em vista a autonomia dos 
entes federados e um modelo comparti lha-
do de gestão; e da configuração regional 
existente, considerando as características 
de saúde, sociais, culturais e de acesso.

O objetivo de constituir os CGR como es-
paços vivos de cogestão foi compartilhado 
pelos participantes daqueles fóruns, com a 
compreensão do avanço da regionalização, 
conforme pressupostos do Pacto pela Saúde.

Os pré-requisitos l istados para o estabe-
lecimento das Regiões de Saúde foram a 
contiguidade intermunicipal; a identidade 
social, econômica e cultural entre os mu-
nicípios; a existência de um sistema de 
transporte e de comunicação entre os mu-
nicípios e as regiões; a identif icação dos 
fluxos assistenciais; a avaliação da dispo-
nibil idade de recursos humanos, f ísicos, 
equipamentos e insumos em escala ade-
quada à qualidade e ao acesso; e o grau 
de suficiência na regionalização.

A partir da discussão dos critérios para o 
estabelecimento de Regiões de Saúde, o 
pacto sobre os desenhos regionais ocorreu 
com os municípios sendo responsáveis 
pela atenção básica e ações básicas 
de vigilância em saúde; e as regiões de 
saúde sendo os responsáveis pela aten-
ção básica e média complexidade e 
também algumas ações de alta comple-
xidade (segundo critério de acessibil idade 
e possibil idade de oferta).

O Estado do Rio de Janeiro optou, em 2009, 
por não trabalhar com o desenho de Ma-
cro e Microrregiões de Saúde, seguindo as 
orientações e diretrizes implantadas desde 
2006, a partir do Pacto pela Saúde. Para 
subsidiar a definição das regiões, foi elabo-
rada uma análise de dados secundários da 
oferta de serviços desde a atenção básica 
até a atenção de alta complexidade, dispo-
nibilizadas por meio do Caderno de Infor-
mação de Saúde lançado em maio de 2009.

Priorizando a atenção primária como porta 
de entrada do sistema, sendo seu princi-
pal ordenador, foi disponibil izada a oferta 
de serviços em média e alta complexidade 
com a análise do fluxo migratório intermu-
nicipal e inter-regional das internações. 

A partir do processo descrito, as Regi-
ões de Saúde foram definidas e pactua-
das entre os gestores municipais, estadual 

e o Conselho Estadual de Saúde, sendo 
mantido o desenho presente no PDR 2001, 
com as nove Regiões de Saúde anterior-
mente definidas.

Em 2011, com a instituição do Decreto 
presidencial nº 7.508/11 e da Resolução 
CIT nº 1 de 29 de setembro de 2011, os 
Colegiados de Gestão Regional (CGR) 
passam a ser denominados Comissões In-
tergestores Regionais (CIR).

O Plano Diretor de Regionalização é um dos 
principais instrumentos de planejamento 
em saúde, sendo responsável por traçar o 
desenho final do processo de pacto entre 
as regiões de saúde do Estado. Abaixo, se-
gue mapa do Estado do Rio de Janeiro em 
regiões de saúde, com destaque para os 
municípios sede de CIR, no qual podemos 
ver que, na Região da Costa Verde, Angra 
dos Reis tem a Comissão Intergestores Re-
gionais mais próxima de Paraty.
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atenção básica da saúde - A formulação de 
uma política de atenção à saúde voltada para 
a organização de um sistema equânime, inte-
gral e resolutivo requer o atendimento efetivo 
dos problemas de saúde da população e a re-
alização de um conjunto de ações articuladas 
e complementares entre os diferentes níveis 
hierárquicos de atuação: atenção básica, mé-
dia complexidade e alta complexidade. 

Segundo a Portaria nº 2.488, de 21 de outu-
bro de 2011, que aprova a Política Nacional 
de Atenção Básica, estabelecendo a revisão 
de diretrizes e normas para a organização 
da Atenção Básica, para a Estratégia Saú-
de da Família (ESF) e o Programa de Agen-
tes Comunitários de Saúde (PACS), a Aten-
ção Básica caracteriza-se por um conjunto 
de ações de saúde, no âmbito individual e 
coletivo, que abrange a promoção e a pro-
teção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, re-
dução de danos e a manutenção da saúde 
com o objetivo de desenvolver uma atenção 
integral que impacte a situação de saúde e 
autonomia das pessoas e os determinantes 
e condicionantes de saúde das coletivida-
des. É desenvolvida por meio do exercício de 
práticas de cuidado e gestão, democráticas 
e participativas, sob forma de trabalho em 
equipe, dirigidas a populações de territórios 
definidos, pelas quais assume a responsabi-

Mapa do estado do rio de Janeiro em regiões de saúde

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde (2012/2013)

lidade sanitária, considerando a dinamicida-
de existente no território em que vivem essas 
populações. Utiliza tecnologias de cuidado 
complexas e variadas que devem auxiliar no 
manejo das demandas e necessidades de 
saúde de maior frequência e relevância em 
seu território, observando critérios de risco, 
vulnerabilidade, resiliência e o imperativo éti-
co de que toda demanda, necessidade de 
saúde ou sofrimento devem ser acolhidos. 

Com vistas à operacionalização da atenção 
básica, definem-se como áreas estratégicas 
para atuação: a eliminação da hanseníase, o 
controle da tuberculose, o controle da hiper-
tensão arterial, o controle do diabetes mellitus, 
a eliminação da desnutrição infantil, a saúde 
da criança, a saúde da mulher, a saúde do ido-
so, a saúde bucal e a promoção da saúde.

A ESF, com a participação dos agentes co-
munitários de saúde (ACS) e das equipes de 
saúde bucal (eSB), pretende superar o antigo 
modelo exclusivamente centrado na doença, 
passando a uma ação preventiva que deverá 
sempre se integrar a todo o contexto de re-
organização do sistema de saúde. Conforme 
o Ministério da Saúde, a ESF favorece a reo-
rientação do processo de trabalho, com maior 
potencial de aprofundar os princípios, diretri-
zes e fundamentos da atenção básica, de am-
pliar a resolutividade e impacto na situação de 

saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade.

Um ponto importante é o estabelecimento de uma equipe multiprofissional (equipe de saúde da 
família – eSF) composta por, no mínimo: médico generalista, ou especialista em saúde da família, 
ou médico de família e comunidade; enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família; 
auxiliar ou técnico de enfermagem; e agentes comunitários de saúde. Podem ser acrescentados a 
essa composição os profissionais de saúde bucal. Existem dois tipos de equipe de saúde bucal: 
a modalidade I, composta por cirurgião-dentista generalista ou especialista em saúde da família e 
auxiliar em saúde bucal; e a modalidade II, que inclui um técnico em saúde bucal. 

Cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 4 mil pessoas, sendo a 
média recomendada de 3 mil pessoas, respeitando critérios de equidade para essa definição. 
Recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere o grau de vulnerabilidade das 
famílias daquele território, sendo que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá 
ser a quantidade de pessoas por equipe. Cada agente comunitário de saúde deve ter sob sua 
responsabilidade uma microárea cuja população não ultrapasse 750 pessoas. A tabela a seguir 
demonstra a evolução dessa política ao longo de dez anos no conjunto do Estado e aponta para 
a dificuldade que existe em implantar essa estratégia, sempre aquém do que está credenciado 
pelo Ministério da Saúde e com insuficiente nível de cobertura:

evolução do Programa saúde da Família – brasil (2004-2015a)
Dezembro de cada ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

agentes 
comuni-
tários de 

saúde

Nº municípios 5.122 5.242 5.309 5.265 5.354 5.349 5.383 5.404 5.425 5.436 5.492 5.497

Cred. MSb 234.955 253.085 264.982 271.807 279.576 288.713 299.423 307.372 315.076 323.27 330.993 332.289

Implantados 192.735 208.104 219.492 210.964 230.244 234.767 244.883 250.607 257.265 257.936 265.698 265.852

Proporçãoc 55,48% 58,40 59,11 56,83 60,41 60,85 62,56 64,06 65,04 64,74 66,35 66,52

equipe de 
saúde da 
Família

Nº municípios 4.664 4.986 5.106 5.125 5.235 5.251 5.294 5.285 5.297 5.346 5.465 5.477

Cred. MS 28.931 32.636 34.739 35.826 36.88 38.63 39.815 40.974 42.279 44.253 47.810 48.294

Implantados 21.232 24.564 26.729 27.324 29.3 30.328 31.66 32.295 33.404 34.715 39.310 39.905

Proporção 38,99% 44,35 46,19 46,62 49,51 50,69 52,23 53,41 54,84 56,37 62,48 63,40

equipe 
de saúde 

bucal

Municípios 3.184 3.897 4.285 4.294 4.597 4.717 4.83 4.883 4.901 4.971 5.018 5.025

Mod. 
i

Cred. 
MS 10.238 14.692 17.233 18.635 19.893 21.16 23.696 23.696 25.234 27.222 29.253 29.541

Impl. 8.234 11.717 14.019 14.563 16.423 17.465 19.492 19.492 20.155 21.016 22.066 22.296

Mod. 
ii

Cred. 
MS 1.094 1.380 1.599 1.815 2.039 2.199 2.806 2.806 3.323 3.639 3.803 3.860

Impl. 717 886 1.067 1.131 1.384 1.517 1.933 1.933 2.048 2.134 2.257 2.252

Até agosto a. Credenciados pelo Ministério da Saúde b. Proporção de cobertura populacional estimada c. Fonte: MS/SAS/DAB e IBGE.

Na série histórica do programa de saúde em Paraty, o quadro apresentado de 2004 a agosto de 
2015 é o seguinte:

evolução do Programa saúde da Família – Paraty (2004-2015a)
Dezembro de cada ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

agentes 
comunitários 

de saúde

Cred. MSb 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Implantados 10 41 45 52 60 60 60 60 46 47 57 58

Proporçãoc 18,39 75,38 78,20 88,67 100,00 98,06 96,56 91,92 69,34 69,76 84,60 86,09

equipe de 
saúde da 
Família

Cred. MS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Implantados 1 7 7 7 8 8 8 8 6 7 8 8

Proporção 11,03 77,22 72,99 71,62 81,85 78,45 77,25 73,54 54,26 62,34 71,24 71,24

equipe de 
saúde bucal

Mod. 
i

Cred. MS 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Impl. 0 2 2 3 4 4 4 4 3 0 0 0

Mod. 
ii

Cred. MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Até agosto a. Credenciados pelo Ministério da Saúde b. Proporção de cobertura populacional estimada c. Fonte: MS/SAS/DAB e IBGE.

Fórum DLIS - AGENDA 21 – Paraty

103

Fórum DLIS - AGENDA 21 – Paraty

102



Para combater as doenças é necessário, 
pelo menos, conhecê-las, mapear locais 
de maior incidência, e saber quantas pes-
soas são atingidas. Por isso, descreve-se, 
a seguir, algumas das principais enfermi-
dades que mobil izam polít icas públicas de 
saúde no território brasileiro.

tuberculose - Doença milenar e conhecida 
mundialmente, ainda é um grave problema 
de saúde pública. Segundo o Ministério da 
Saúde, a  tuberculose (TB) é infecciosa e 
transmissível que afeta prioritariamente os 
pulmões. A doença é curável. Anualmente 
são notif icados cerca de 6 milhões de no-
vos casos em todo o mundo, levando mais 
de um milhão de pessoas a óbito. O surgi-
mento da Aids e o aparecimento de focos 
de tuberculose resistente aos medicamen-
tos agravam ainda mais esse cenário.

Além do número absoluto de casos, outra 
questão preocupante é que o Rio de Janei-
ro concentra a maior parte dos casos de 
pacientes que desenvolveram resistência 
à medicação usada no tratamento, devido 
ao abandono da terapia (12% dos pacien-
tes entre os 14.151 casos de tuberculose 
no Estado), demorando mais se curarem 
e aumentando o tempo de contaminação.

No Brasil, a doença tem profundas raízes 
sociais. A cada ano, são notif icados apro-
ximadamente 70 mil casos novos e ocor-
rem 4,6 mil mortes em decorrência da TB. 
O País ocupa o 17º lugar entre os 22 paí-
ses responsáveis por 80% do total de ca-
sos de tuberculose no mundo.

Nos últ imos 17 anos, a tuberculose apre-
sentou queda de 38,7% na taxa de inci-
dência e 33,6% na taxa de mortalidade.   
A tendência de queda em ambos os indi-
cadores vem-se acelerando ano após ano 
em um esforço nacional, coordenado pelo 
próprio ministro, o que pode determinar o 
efetivo controle da TB em futuro próximo, 
quando a doença poderá deixar de ser um 
problema para a saúde pública.

A TB faz parte do dia-a-dia de muitos 
moradores do Rio de Janeiro, onde 86% 
dos casos são concentrados nas regiões 
metropolitanas. Segundo a Secretaria de 
Estado de Saúde, o Estado do Rio ainda 

possui a maior taxa de incidência da doen-
ça no País, o que pode ser explicado, em 
parte, pela elevada proporção da popula-
ção vivendo em áreas urbanas (97,3%, em 
2012, segundo o IBGE), e por ser o Estado 
com maior densidade demográfica do País 
(373,9). Em 2014, foram 13.419 casos e 
841 óbitos. Um pouco menos que no ano 
anterior, quando foram registrados 14.151 
casos da doença e 820 óbitos. 

A Organização Mundial de Saúde informa 
que, para considerar a tuberculose uma do-
ença sob controle, a taxa de incidência não 
deve ultrapassar cinco casos em cada 100 
mil habitantes. No entanto, o Estado possui 
68,1 casos para cada 100 mil. E, de acordo 
com o Ministério da Saúde, atualmente, o 
Brasil ocupa a 16ª posição no ranking dos 
países com maior incidência de tuberculo-
se, entre os 22 responsáveis por 80% do 
total de casos no mundo inteiro.

Só em 2013, foram diagnosticados 40 mil 
casos de Aids no País, o que representa 
uma taxa de 20,4 casos por 100 mil habi-
tantes. Entre 2003 e 2012, foram notif ica-
dos 32.729 casos de Aids nas nove regiões 
de saúde do Estado do Rio de Janeiro. A 
queda na taxa de mortalidade nos últ imos 
dez anos foi de 13%. No Brasil, o índice de 
mortes é de 5,7 para cada grupo de 100 
mil habitantes, enquanto que no Rio são 
9,1 óbitos para cada grupo de 100 mil ha-
bitantes, sendo o segundo maior índice do 
País. A tuberculose é a principal causa de 
óbito entre portadores do vírus HIV: eles 
têm 35 vezes mais chances de ter a doen-
ça do que a população em geral.

Plano de ação contra tuberculose e 
aids - Em 2013, a Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio de Janeiro pactuou com as 
secretarias municipais de Saúde um pla-
no de enfrentamento da tuberculose e da 
Aids a f im de realizar o diagnóstico mais 
precocemente destas doenças, melhorar 
as taxas de cura (no caso da tuberculo-
se) e garantir o tratamento mais precoce 
de pacientes com HIV. Entre as ações, es-
tão o prazo de 15 dias para resultado dos 
exames de HIV, consultas em até sete dias 
para pacientes com resultado positivo da 
doença e capacitar os profissionais e reor-
ganizar a rede de atendimento, garantindo 

acesso e atendimento de qualidade para todos. 

A seguir, um recorte da série histórica do Coeficiente de incidência de tuberculose, Brasil, 
Regiões, Unidades da Federação de residência por ano de diagnóstico, de 2004 a 2014, 
direcionado ao Estado do Rio de Janeiro.

coeficiente de incidência de tuberculose, brasil, região sudeste,  
rio de Janeiro (2004 a 2014*)

região e uF 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

região 
sudeste 45,5 42,7 41,3 40,6 42,1 40,8 41,0 41,0 38,3 37,7 36,5

rio de Janeiro 86,1 80,1 74,4 73,4 74,7 72,9 70,7 71,9 66,6 64,5 61,1

brasil 43,4 41,5 38,7 37,9 38,8 38,2 37,6 37,9 35,6 35,3 33,8

* Dados preliminares sujeitos à revisão.  Fonte: Sinan/SES atualizado em junho de 2015.

Hanseníase - Se configura como um grave problema de saúde pública devido ao alto potencial 
incapacitante. É uma doença infectocontagiosa crônica, que atinge, principalmente, a pele e os 
nervos periféricos, mas tem tratamento e cura. Transmitida pelo bacilo de Hansen (Mycobacte-
rium leprae), a doença existe desde a Antiguidade, há cerca de 3 a 4 mil anos, quando já era 
conhecida na Índia, na China e no Japão e por muito tempo foi chamada de lepra.

Uma pessoa que apresente a forma infectante da doença e que esteja sem tratamento poderá 
transmiti-la a outras pessoas suscetíveis com quem tenha contato direto e prolongado. As de-
formidades físicas causadas pela hanseníase podem ser evitadas com o diagnóstico precoce e 
o tratamento da doença. Alguns dos sintomas da hanseníase são: manchas esbranquiçadas, 
avermelhadas ou amarronzadas pelo corpo, diminuição da sensibilidade ao calor, à dor e ao tato; 
e caroços e inchaços pelo corpo.

O número de casos vem registrando queda ao longo dos últimos anos. Em 2014, foram registra-
dos 1.116 casos de hanseníase no Estado do Rio de Janeiro, enquanto em 2013, foram 1.290. 
No início da série histórica, há uma década, o número era mais do que o dobro: em 2005, foram 
2.711 casos.

Detecção de casos novos
Mostra o número de casos novos por 100.000 habitantes nos últimos 15 anos.

Apresenta redução aproximada de 50% (a partir de 2002),
Em patamares médios desde 2012
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O Estado do Rio de Janeiro encontra-se entre os que apresentam as mais baixas incidências da 
doença: em 2013, foram 0,67 casos para cada 10 mil habitantes. Em 2014, foram notificados 
1.209 casos, sendo 81 deles como reincidência.

SECRETARIA DE
SAÚDE

NÚMERO DE CASOS NOVOS , PROPORÇÃO E NÚMERO DE CASOS DE RECIDIVA DE HANSENÍASE
ESTADO DO RIO  DE JANEIRO

2008 a 2013  
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Número de casos novos

Número de casos de recidiva

4,9 5,4 4,7 5,5 7,2 6,7 

Fonte:Sinan/SES-RJ  

Fonte: Portal Rio Com Saúde

Ainda assim, nota-se no gráfico abaixo, que Paraty é um dos cinco municípios cujo coeficiente de 
detecção de novos casos (2013) é considerado em patamares muito altos. Segundo a Secretaria 
de Estado de Saúde, o coeficiente apurado na cidade foi de 27,9, o terceiro mais alto, atrás ape-
nas de Guapimirim (31,1) e Iguaba Grande (44,4). 

SECRETARIA DE
SAÚDE

Detecção de casos novos
Mostra o coeficiente de detecção em 2013 nos municípios     

 
 21 municípios dentro de parâmetros considerados altos , 5 em patamares muito altos
e 1 hiperendêmico. 36 municípios com média endemicidade, 29 em patamares baixos

(entre eles 25 não diagnosticaram casos)

Legenda
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Dos 20 municípios que diagnosticaram casos 
em menores de 15 anos em 2013, novamente 
Paraty entrou na lista dos com maiores coefi-
cientes de detecção (10,1). Na população de 
adultos, dos 92 municípios fluminenses, há 
23 em patamares acima de um caso por 10 
mil habitantes. A relação que Paraty apresen-
ta é de 2,3 casos por 10 mil habitantes.

Entre menores de 15 anos, este número bai-
xou em 11%. A meta é que até 2015 haja 
menos de um caso de hanseníase para cada 
grupo de 10 mil habitantes. Segundo dados 
preliminares, a hanseníase fez 33.955 novas 
vítimas no País, em 2011, 1.719 somente no 
Estado do Rio de Janeiro. Esse número re-
presenta uma queda no número de casos se 
comparado a 2010, quando foram registra-
dos 1.762 casos em todo o Estado. 

A Gerência de Dermatologia Sanitária do 
Estado do Rio de Janeiro, do Programa de 
Controle à Hanseníase, por meio de seus 
técnicos vem se empenhando na capaci-
tação dos profissionais de saúde dos mu-
nicípios objetivando aumentar as ações de 
busca, diagnóstico e tratamento dos casos 
oportunamente, divulgando os sinais e sin-
tomas desta doença junto à população em 
geral, bem como identificando e resolvendo 
as dificuldades que impedem a oferta de ser-
viços de melhor qualidade.

Anualmente, promove ações no Dia Mundial 
de Luta Contra a Hanseníase. Este ano, em 
janeiro, houve rodas de conversa sobre a do-
ença, nas sete unidades básicas de saúde do 
Município de Paraty. Existe, também, o Dia 
Estadual de Conscientização, Mobilização e 
Combate à Hanseníase, em agosto. Instituída 
em 2014, a data tem como objetivo sensibili-
zar e mobilizar a sociedade sobre a importân-
cia de conhecer os sintomas e as formas de 
contágio da doença, além de buscar a cons-
cientização das pessoas: a hanseníase tem 
cura e é preciso acabar com o preconceito. 

dengue - Transmitida pelo mosquito Aedes 
aegypti, a dengue é uma doença viral que se 
espalha rapidamente no mundo. Nos últimos 
50 anos, a incidência aumentou 30 vezes, 

com ampliação da expansão geográfica para 
novos países e, na presente década, para 
pequenas cidades e áreas rurais. É estima-
do que 50 milhões de infecções por dengue 
ocorram anualmente e que aproximadamen-
te 2,5 bilhões de pessoas morem em países 
onde a dengue é endêmica.

Na região das Américas, a doença tem se 
disseminado com surtos cíclicos ocorrendo 
a cada 3/5 anos. No Brasil, a transmissão 
vem ocorrendo de forma continuada desde 
1986, intercalando-se com a ocorrência de 
epidemias, geralmente associadas com a in-
trodução de novos sorotipos em áreas ante-
riormente indenes ou alteração do sorotipo 
predominante. O maior surto no Brasil ocor-
reu em 2013, com aproximadamente 2 mi-
lhões de casos notificados. Atualmente, cir-
culam no País os quatro sorotipos da doença.

De acordo com o Boletim Epidemiológico do 
Ministério da Saúde, de janeiro a setembro, 
foram registrados 1.463.776 casos prová-
veis de dengue no Brasil. Nesse período, a 
Região Sudeste registrou o maior número de 
casos prováveis (937.599 casos; 64,1%) em 
relação ao total do País. A análise da inci-
dência de casos prováveis de dengue (núme-
ro de casos/100 mil hab.), segundo regiões 
geográficas, demonstra que as Regiões Cen-
tro-Oeste e Sudeste apresentam as maiores 
incidências: 1.197,2 casos/100 mil hab. e 
1.101,6 casos/100 mil hab., respectivamen-
te. Quando analisada a distribuição mensal 
no País, observa-se que o pico da incidência 
ocorreu no mês de abril (223,2 casos/100 mil 
hab.), seguido de uma redução no mês de 
maio (111,6 casos/100 mil hab.).

A região com maior número de registros de 
casos de dengue grave e dengue com sinais 
de alarme é a Sudeste (774 graves; 14.038 
com sinais de alarme), que concentra 68,1% 
dos óbitos do País.

De acordo com as Diretrizes Nacionais para 
Prevenção e Controle de Epidemias de Den-
gue (2009), os parâmetros para classificação 
dos estratos e dos municípios, quanto à in-
festação pelo Aedes aegypti (e também ado-
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tados para o Aedes albopictus), são: menor 
que 1%, satisfatórios; de 1% e 3,99%, alerta; 
acima de 3,99%, risco.

Em 2015, o terceiro Levantamento de Índice 
Rápido para o Aedes aegypti  (LIRAa) foi re-
alizado no inicio da 22ª semana epidemioló-
gica, compreendida entre os dias 24 a 30 de 
maio de 2015. Com base nas informações 
recebidas dos municípios, configurou-se o 
seguinte cenário para o Estado:

•  Dos 92 municípios, 68 (73,9%) informaram 
a realização do levantamento. Destes, 29 
(42,6%) classificados como satisfatórios, 
37 (54,4%) em alerta e dois (2,9%) em ris-
co. Neste ciclo, 24 municípios não informa-
ram (20,7%).

•  Foram pesquisados 819 estratos amos-
trais. Destes, 431 (52,63%) classificados 
como satisfatório, 354 (43,22%) em alerta 
e 34 (4,15%) em risco, este último, distri-
buído em 14 municípios.

entenda 
As semanas epidemiológicas não cor-
respondem às semanas normais de um 
calendário. Por convenção internacional, 
são contadas de domingo a sábado. A 
primeira semana do ano é aquela que 
contém o maior número de dias de ja-
neiro e a última a que contém o maior 
número de dias de dezembro. Este ano, 
o primeiro dia da primeira semana epide-
miológica foi 4 de janeiro.

Em comparação ao LIRAa realizado em maio 
de 2014, houve uma diminuição no número 
de municípios que realizaram o levantamen-
to (de 73 para 68) e um aumento no número 
de estratos (de 772, em 2014, para 819, em 
2015). Quanto à classificação, os satisfatórios 
aumentaram de 330 para 431, em 2015, em 
alerta diminuíram de 386 para 354, em 2015, e 
os em risco diminuíram de 56 para 34 estratos.

É importante registrar o período de estiagem 
durante o início do ano e a baixa temperatura 
(inverno) que podem influenciar a queda dos 
índices, fato que deve ser considerado na 

observação dos resultados. A sazonalidade 
tem grande impacto no LIRAa, isto porque o 
clima interfere diretamente no comportamen-
to e na reprodução do vetor, logo, não se 
deve comparar os índices de infestação pre-
dial (IIP) de períodos distintos. No entanto, é 
possível utilizar alguns resultados do levan-
tamento imediatamente anterior como parâ-
metro. Neste caso, comparado ao realizado 
em março de 2015, observa-se o aumento 
de municípios classificados como satisfató-
rio e a diminuição, tanto nos em alerta, como 
em alto risco. Contudo, o Estado do Rio de 
Janeiro se encontra na categoria de alerta.

entenda 
O Levantamento de Índice Rápido para 
o  Aedes aegypti  (LIRAa) foi criado com 
o objetivo de monitorar a população e a 
dispersão do vetor da dengue. Realiza-
do periodicamente pelos municípios do 
Estado do Rio de Janeiro. Por isso, ele 
se torna um importante instrumento de 
orientação, pois identifica as áreas prio-
ritárias para medidas e ações estratégi-
cas de controle e combate ao mosquito, 
visando à redução dos índices de infes-
tação municipais e, consequentemente, 
o controle da dengue e da febre de chi-
kungunya. Em cada município, agentes 
de saúde visitam residências e outros 
tipos de imóveis, para inspecionar e 
identificar os criadouros e, ao encontrar, 
coletar as larvas ou pupas para análise 
em laboratório. 

lira: Mapa da dengue no estado do rio

Resultado da LIRAa Maio 2015

Sem informação

Satisfatório

Alerta

Risco

Municípios que apresentaram
pelo menos 01 estrato
classificado como Risco

Fonte: Rio Contra Dengue

estratégias de combate à dengue - O governo do Rio iniciou em setembro a uma nova 
estratégia de combate à proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, 
chikungunya e zika vírus, em uma parceria entre as Secretarias de Saúde e Educação. Entre 
as ações estão o lançamento da revista em quadrinhos da Luluzinha Teen e sua turma, com 
conteúdo temático para a prevenção, e a criação do Time Jovem Dengue, que capacita 
alunos da rede estadual para se tornarem multipl icadores na luta contra os focos do inseto 
transmissor das três doenças. Ao todo, serão 731 mil exemplares da revista em quadrinhos 
para as 1.290 escolas da rede estadual. Já a capacitação pretende disseminar a impor-
tância da prevenção às doenças, buscando promover mudanças de hábitos e culturas em 
médio e longo prazos. 

Desde abri l deste ano, começou a funcionar uma força-tarefa dentro do Hospital Municipal 
de Paraty para fazer a triagem dos pacientes com suspeita de dengue. O movimento foi 
criado em razão do aumento do número de atendimentos.

Os pacientes que chegarem ao hospital com sintomas da doença passarão por uma triagem 
com um enfermeiro de plantão. Em seguida, receberão atendimento médico e hidratação 
(tratamento com soro), enquanto aguardam os exames emergenciais do laboratório muni-
cipal. Nos casos em que há confirmação do quadro clínico da doença, também é provi-
denciada a sorologia (para identif icação do tipo de dengue). Também em abri l deste ano, a 
prefeitura passou fazer a triagem e o atendimento de dengue no CIS (Centro Integrado de 
Saúde), na Patit iba.

desempenho do sus - O índice de desempenho do SUS (Idsus) busca fazer uma aferi-
ção contextualizada da performance do SUS quanto ao cumprimento de seus princípios e 
diretrizes. Em uma pontuação que varia de 0 a 10 – sendo 10 o mais alto –, a partir de 24 
indicadores, avalia municípios, regiões, Estados e País, com base em informações de aces-
so, que mostram como está a oferta de ações e serviços de saúde, e de efetividade, que 
medem o desempenho do sistema, ou seja, o grau com que os serviços e ações de saúde 
estão atingindo os resultados esperados. 

Em função da grande diversidade (demográfica, cultural, socioeconômica, geográfica etc.) 
dos territórios do País, não é realizado um ranking que apenas posiciona, em ordem cres-
cente ou decrescente, os municípios brasileiros. Numa avaliação mais justa, a análise com-
parativa dos resultados do Idsus deve levar em consideração a existência de grupos ho-
mogêneos. Apenas dentro deles, por apresentarem características similares entre si, é 
possível traçar um paralelo comparativo.
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idsus Paraty (2010-2011)

Grupo Indicador
2010 2011 2010 2011

Parâmetro
Nota Nota Resultado Resultado

Atenção básica 
(acesso poten-
cial ou obtido)

Cobertura popu-
lacional estimada 
pelas equipes bási-
cas de saúde

9,67 7.86 96,74% 78.63% 100%

Cobertura popu-
lacional estimada 
pelas equipes bási-
cas de saúde

6.65 5.85 33.227% 29,27% 50%

Proporção de nas-
cidos vivos de mães 
com 7 ou mais con-
sultas de pré-natal

8.40 8.69 75,63% 78,25% 90%

Usados para 
pontuação de 
acréscimo à pro-
porção de nas-
cidos vivos de 
mães com 7 ou 
mais consultas 
de pré-natal

P ropo rção  de 
nasc idos  v i vos 
de  mães  com 4 
a  6  consu l t as  de 
p ré -na ta l

0.28 0.21 19.41% 16.24% -

Proporção de 
nasc idos  v i vos 
de  mães  com 1 
a  3  consu l tas  de 
p ré-na ta l

0.00 0.01 2.77% 3.25% -

Atenção ambula-
torial e hospitalar 
de média com-
plexidade (acesso 
obtido)

Razão de exames 
citopatológicos do 
colo do útero em 
mulheres de 25 a 
59 anos e a popu-
lação da mesma 
faixa (nº ex p/ 100 
mulheres)

7.84 7.77 70.63 69.95

90 exames 
para cada 
100 em 3 

anos

Razão de exames 
de mamografiareali-
zados em mulheres 
de 50 a 69 anos e a 
população da mes-
ma faixa (nº ex p/ 
100 mulheres)

1.73 1.04 6.08 7.31

70 exames 
para cada 
100 em 2 

anos

Razão de procedi-
mentos ambulato-
riais selecionados 
de média comple-
xidade e população 
residente (nº ex p/ 
100 hab)

1.16 0.95 0.30 0.25
2.6 proc. 

/ 100 hab. 
ano

Razão de inter-
nações clínico-ci-
rúrgicas de média 
complexidade e po-
pulação residente 
(nº ex p/ 100 hab)

4.14 4.91 2.61 3.09
6.3 int. / 
100 hab. 

ano

Atenção ambula-
torial e hospitalar 
de alta complexi-
dade, referência 
de média e alta 
complexidade e 
urgência e emer-
gência (acesso 
obtido)

Razção de procedi-
mentos ambulato-
riais de alta capaci-
dade selecionados e 
população residente 
(nº ex p/ 100 hab)

1.37 1.64 1.07 1.28
7.8 proc. 

/ 100 hab. 
ano

Razção de interna-
ções clínico-cirúrgi-
cas de alta capaci-
dade selecionados e 
população residente 
(nº ex p/ 1 mil hab)

2.07 2.71 1.31 1.70
6.3 proc. / 
1 mil hab. 

Ano

Proporção de aces-
so hospitalar dos 
óbitos por acidente

7.55 7.74 52.86% 54.20% 70%

Proporção de proce-
dimentos ambulato-
rorais de média com-
plexidade realizados 
para não residentes

0.00 0.00 0.00% 0.00% 0,90%

Proporção de proce-
dimentos ambulatoro-
rais de alta complexi-
dade realizados para 
não residentes

0.00 0.00 0.00% 0.00% 1.17%

Proporção de interna-
ções de média com-
plexidade realizadas 
para não residentes

0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.72%

Proporção de inter-
nações de alta com-
plexidade realizadas 
para não residentes

0.00 0.00 0.00% 0.00% 1.14%

Atenção básica 
(efetividade)

Proporção de inter-
nações sensíveis à 
atenção básica (Isab)

7.86 7.80 36.38% 36.66% 28%

Taxa de incidência 
de sífilis congênita 
(p/ 1 mil nascidos)

0.00 0.00 0.00 0.00 1 p/ mil 
nasc. ano

Proporção de cura 
de casos novos de 
tuberculose bacilifera

8.40 7.84 71.43% 66.67% 85%

Proporção de cura 
de novos casos de 
hanseníase

9.46 9.47 85.19% 85.19% 90%

Cobertura com va-
cina tetravalente em 
menores de 1 ano

10.0 10.0 99.32% 110.27% 95%

Média da ação co-
letiva de escovação 
dental supervisiona-
da (nº de residentes 
p/ 100 p/ mês)

0.01 0.00 0.01 0.01 8 hab / 100 
hab. ano

Proporção de exo-
dontia em relação aos 
procedimentos

9.41 10.0 8.50% 6.30% 8%
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Média e alta com-
plexidade, urgên-
cia e emergência 
(efetividade)

Proporção de parto 
normal 5.20 5.08 36.44% 35.58% 70%

Proporção de óbitos 
em menores de 15 
anos nas UTI

8.48 8.34 11.78% 11.99% 10%

Proporção de óbitos 
nas internações por 
infarto agudo do 
miocárdio (IAM)

7.36 6.80 13.57% 14.70% 10%

Fonte: MDS

O serviço do SUS pode ser considerado bom com nota superior a 7. A pesquisa, divulgada em 
março de 2012, atribuiu ao SUS no Brasil a nota 5,47, ficando o Estado do Rio de Janeiro com 
4,58 e a cidade do Rio de Janeiro com 4,33. Dentre os municípios fluminenses, o principal desta-
que foi Piraí, com nota 7,3.  Em função da diversidade do País, a pesquisa distribuiu 5.563 muni-
cípios brasileiros em seis grupos, conforme as semelhanças. No que diz respeito ao Estado do Rio 
de Janeiro, a capital está no grupo 1. O mais numeroso é o grupo 3, com 43 municípios, seguido 
do grupo 5, com 30. Os grupos 2, 4 e 6 reúnem, respectivamente, nove, sete e dois municípios.  

Paraty, pertencente ao grupo 3 do Idsus, obteve o índice 5,13, como mostra a tabela a seguir.

Índice de desempenho do sus – Grupo 3 – Março de 2012

Angra dos Reis 6,23 Nova Friburgo 4,58

Araruama 4,37 Paracambi 4,97

Barra do Piraí 4,92 Paraíba do Sul 5,63

Barra Mansa 5,67 Paraty 5,13
Bom Jardim 4,78 Piraí 7,30

Bom Jesus do Itabapoana 5 ,75 Porciúncula 5,60

Cachoeiras de Macacu 4,04 Quissamã 5,37

Cantagalo 5,34 Resende 5,67

Carmo 5,32 Rio Bonito 4,75

Casimiro de Abreu 5,01 Rio das Ostras 4,06

Cordeiro 5,62 Santo Antônio de Pádua 4,72

Itaboraí 4,95 São Fidélis 4,17

Itaguaí 4,98 São João de Meriti 4,03

Italva 5,11 São José do V. Rio Preto 4,33

Itaocara 4,12 São Pedro da Aldeia 5,04

Itatiaia 4,85 Saquarema 4,83

Macaé 4,51 Seropédica 4,63

Mangaratiba 5,47 Teresópolis 5,20

Maricá 3,84 Três Rios 5,28

Miguel Pereira 5,47 Valença 6,78

Natividade 6,00 Vassouras 5,73

Nilópolis 3,95
Fonte: TCE/RJ

O modelo avaliativo adotado independe da existência, no município, Estado ou região, da 
estrutura de serviços de saúde necessária à atenção integral, visto que o oferecimento de tal 
atenção deve ser orientado pelas diretrizes organizativas de descentralização, hierarquização 
e regionalização. Ou seja, nos municípios que realizam apenas a atenção básica, o desempe-
nho do SUS é dado pela atenção básica municipal e pelas atenções especializada, ambulato-

rial e hospitalar regionalizada, de corresponsabilidade do gestor municipal, estadual e federal.  

saúde no município - Os dados a seguir, coletados no sistema Datasus, referem-se à rede 
local e aos recursos materiais e humanos disponíveis em Paraty. Há uma grande quantidade de 
indicadores na área de saúde que geram as informações do Caderno de Informação de Saúde, 
da Sala de Situação em Saúde ou, ainda, dos Retratos Municipais da Sesdec (Secretaria de 
Estado de Saúde e Defesa Civil).

estabelecimentos por tipo - Paraty (maio 2014)

estabelecimentos por tipo Quantidade

Academia da saúde 0

Central de regulação 0

Central de regulação médica das urgências 0

Centro de apoio à saúde da família 0

Centro de atenção hemoterápica e/ou hematológica 0

Centro de atenção psicossocial 1

Centro de parto normal 0

Centro de saúde/unidade básica de saúde 7

Central de regulação de serviços de saúde 0

Clinica especializada/ambulatório especializado 4

Consultório 1

Cooperativa 0

Farmácia 0

Hospital especializado 0

Hospital geral 1

Hospital-dia 0

Laboratório central de saúde pública (Lacen) 0

Policlínica 0

Posto de saúde 2

Pronto atendimento 0

Pronto socorro especializado 0

Pronto socorro geral 0

Secretaria de Saúde 0

Serviço de atenção domiciliar isolado (home care) 0

Unidade de atenção à saúde indígena 1

Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia 2

Unidade de vigilância em saúde 1

Unidade mista 0

Unidade móvel pré-hospitalar - urgência/emergência 2

Unidade móvel fluvial 0

Unidade móvel terrestre 0

Tele-saúde 0

Fonte: TCE/RJ
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distribuição de leitos hospitalares - Paraty (maio 2014)

descrição
Quantidade

existente

% à
disposição

do sus

Cirúrgico 6 100%

Clínico 12 100%

Obstétrico 10 100%

Pediátrico 5 100%

Outras especialidades 1 100%

Hospital-dia 0 0%
Fonte: TCE/RJ

O Cadastro Nacional de Equipamentos de Saúde dispõe dos dados sobre os equipamentos exis-
tentes, que se encontram em uso e que estão disponíveis para o SUS. A tabela seguinte apresen-
ta um resumo do quadro local:

recursos físicos – equipamentos – Município – Maio 2014

descrição
Quantidade

existente
% à disposição

do sus

Audiologia 0 0%

Diagnóstico por imagem 7 57%

Infraestrutura 13 38%

Métodos ópticos 1 100%

Métodos gráficos 11 91%

Manutenção da vida 13 69%

Odontologia 26 46%

Outros 5 33%
Fonte: TCE/RJ

Os recursos humanos disponíveis para a população de Paraty são os seguintes:

recursos humanos – ocupações – Município – Maio 2014

ocupação do 
profissional

Quant. sus ocupação do profissional Quant. sus

Assistente social 4 100% Nutricionista 3 100%

Bioquímico/
Farmacêutico

2 100% Odontólogo 7 71%

Cirurgião geral 7 100% Pediatra 7 100%

Clínico geral 16 92% Psicólogo 10 100%

Enfermeiro 26 98% Psiquiatra 2 100%

Fisioterapeuta 8 83% Radiologista 0 0%

Fonoaudiólogo 3 64% Sanitarista 0 0%

Ginecologista/
Obstetra

4 100% Outras especialidades médicas 12 100%

Médico de família 8 100% Outras ocup. de nível superior rel. à saúde 5 80%

Fonte: TCE/RJ

Segundo o IBGE Cidades, os estabelecimentos 
de saúde no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro 
e em Paraty distribuem-se da seguinte forma:

estabelecimentos de saúde

Paraty

Estabelecimentos de saúde
0

10

20

30

40

Rio de Janeiro

0

5.000
Brasil

0

3.750

2.500

1.250

60.000

45.000

30.000

15.000

Federais
Estaduais
Municipais
Privados

Variável Paraty rio de 
Janeiro brasil

Federais 0 54 950

estaduais 0 59 1.318

Municipais 33 2.243 49.753

Privados 5 4.101 42.049

Fonte: IBGE Cidades (2010)

Também num quadro comparativo entre Bra-
sil, Estado do Rio e Paraty, o IBGE Cidades 
informa os dados de morbidade hospitalar 
para homens e mulheres.

Morbidade hospitalar
Paraty

Morbidade hospitalar
0
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Rio de Janeiro

0

24.000
Brasil

0

18.000

12.000

6.000

300.000

225.000

150.000

75.000

Homens
Mulheres

Variável Paraty rio de 
Janeiro brasil

Homens 49 20.737 242.238

Mulheres 41 19.015 205.787

Fonte: IBGE Cidades (2014)

entenda 
Morbidade é a taxa de portadores de 
determinada doença em relação à popu-
lação estudada, em determinado local e 
determinado momento. Já mortalidade 
(ou taxa de mortalidade) é o número de 
óbitos em relação ao número de habi-
tantes. O estudo desta taxa tem como 
objetivo uma melhor prevenção do con-
tágio de determinada doença. A taxa de 
mortalidade é controlada por meio de 
um registro dos Atestados de Óbito.

unidades básicas de saúde - A seguir, uma 
série de informações sobre as Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS) de Paraty. Os dados 
são provenientes do portal Deepask, com 
base em informações do Ministério da Saúde. 
A pesquisa abaixo informa a quantidade de 
Unidades de Básicas de Saúde em funciona-
mento; a quantidade de projetos aprovados 
para construção e reforma ou ampliação de 
UBS com recursos do governo federal; e o 
investimento previsto e repassado pelo go-
verno federal para a construção, reforma ou 
ampliação de UBS.

unidades básicas de saúde  
em Paraty (2010 a 2015)

ano em funcionamento

2010 9 unidades

2011 7 unidades

2012 18 unidades

2013 12 unidades

2014 12 unidades

2015 12 unidades

Fonte: Deepask
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número de projetos aprovados  
para construção ou reforma

ano Para 
construção Para reforma

2011 0 projeto Sem dados

2012 0 projeto 0 projeto

2013 4 projetos 1 projeto

2014 4 projetos 1 projeto

2015 4 projetos 1 projeto

Fonte: Deepask

investimentos em construção

ano Valores previstos Valores 
repassados

2010 R$ 0,00 R$ 0,00

2011 R$ 0,00 R$ 0,00

2012 R$ 0,00 R$ 0,00

2013 R$ 1.840.000,00 R$ 368.000,00

2014 R$ 1.840.000,00 R$ 368.000,00

2015 R$ 1.840.000,00 R$ 368.000,00

Fonte: Deepask

investimentos em reforma

ano Valores previstos Valores 
repassados

2012 R$ 0,00 R$ 0,00

2013 R$ 96.750,00 R$ 19.350,00

2014 R$ 96.750,00 R$ 19.350,00

2015 R$ 96.750,00 R$ 19.350,00

Fonte: Deepask

ação social e qualidade de vida
Segundo o IBGE, em 2015, Paraty tem a 
população estimada de 40.478 habitantes. 
Cerca de um quarto dessa população é rural 
e recebe benefícios do governo para assegu-
rar a inserção social e proporcionar qualida-
de de vida aos assistidos.

dados da reforma agrária

número de famílias assentadas 158

número de projetos 3

Área utilizada (em hectares) 2.290

Fonte: MDA (DEA/INCRA - jan/2015).

dados da agricultura Familiar

número de estabelecimentos 384

Pessoal ocupado 712

daP* - Pessoa Física 188

* Declaração de Aptidão ao Pronaf (Programa Na-
cional de Fortalecimento da Agricultura Familiar)  

 Fonte: SAF/MDA (jan/2015); IBGE, Censo 
Agropecuário (2006).

Políticas Públicas para  
agricultura Familiar

ater* - nº de técnicos 0

crédito Fundiário Valores 0

PronaF – Valores (r$) 
(2013-2014) 230.387,41

* Assistência técnica e extensão rural

Fonte: Banco Central do Brasil (jan/2015); SIATER/MDA 
(jan/2015); SRA/MDA (nov/2014).

Políticas públicas

Programa 
bolsa Família

Nº de pes-
soas benefi-
ciadas

2.366

Valor distri-
buído (em R$) 430.970,00

Pronatec

Matrículas 
acumula-
das desde 
nov/2011

0

Paa – conab Valor total de 
propostas 0

Pnae

Aquisições 
(R$) previstas 
da agricultura 
familiar em 
2012

0

Programa 
Minha casa, 
Minha Vida

Imóveis entre-
gues desde 
2010

27

Fonte: PBSM/MDA (mar/2015); PBSM/MDA (fev/2015); 
PAA Data/SAGI/MDS (set/2014); FNDE (dez/2012); Pla-

taforma de Indicadores do Governo Federal | Minha 
Casa Minha Vida (2014).

Projetos de ação social - Fruto de uma 
parceria entre o Fórum das Comunidades 
Tradicionais de Angra dos Reis (RJ) e de 
Ubatuba (SP) e a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), com apoio da Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa), o projeto Observatório 
de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da 
Bocaina (OTSS) inaugurou seu espaço em 
junho e entregou o primeiro módulo de sa-
neamento ecológico construído na Escola 
Municipal Martim de Sá, localizada na comu-
nidade caiçara da Praia do Sono, em Paraty. 

O OTSS é um espaço tecnopolítico para o 
desenvolvimento de soluções territorializa-
das baseadas na ecologia de saberes e que 
têm potencial para tornarem-se estratégias 
regionais e alternativas para a garantia dos 
direitos das comunidades tradicionais, es-
pecialmente aqueles relacionados ao terri-
tório, à cultura, às atividades tradicionais 
e à qualidade de vida. Tem como área de 
atuação a região do litoral norte do Estado 
de São Paulo e l itoral sul do Estado do Rio 
de Janeiro, onde vivem cerca de 50 comu-
nidades tradicionais de três etnias: caiça-
ras, indígenas e quilombolas.

Estas são as primeiras ações deste espaço 
voltado para a geração de conhecimento 
crít ico e tecnologias sociais inovadoras vi-
sando a promoção da saúde, a sustentabi-
l idade socioambiental e o bem viver. 

Nessa região, o movimento social organi-
zado Fórum de Comunidades Tradicionais 
de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba (FCT) 
tenta conservar sua cultura e avançar em 
um modelo de desenvolvimento cooperati-
vo, justo e sustentável. A partir das deman-
das do FCT, estabeleceu-se uma parceria 
com Fiocruz e a Funasa, para a implanta-
ção do OTSS, que prevê ações estruturais 
e estruturantes de saneamento ecológico, 
educação diferenciada, agroecologia e tu-
rismo de base comunitária, articuladas e 
apoiadas por uma incubadora de projetos 
voltada à promoção da saúde e à susten-
tabil idade socioambiental. 

Para o primeiro semestre, foram plane-

jadas três ações: o Encontro de Justiça 
Socioambiental da Bocaina, a entrega do 
módulo de Saneamento Ecológico na Praia 
do Sono e a inauguração do Espaço OTSS. 

O Espaço OTSS é uma casa localizada no 
bairro Caborê, em Paraty, preparada para a 
realização de reuniões, produção de conhe-
cimento, encontros e diálogos dos diferentes 
saberes tradicionais e acadêmicos e de solu-
ções territorializadas para as questões liga-
das ao desenvolvimento sustentável e para a 
promoção da saúde no território. 

Localizada na Serra do Mar, área prioritária 
para conservação, a comunidade caiçara da 
Praia do Sono vive ameaçada pela especu-
lação imobiliária e o turismo predatório. Uma 
das prioridades da comunidade, para a ma-
nutenção da saúde e a qualidade de vida, 
é o tratamento do esgoto. Na construção 
do saneamento ecológico, a troca de sabe-
res norteou os trabalhos de planejamento e 
execução da obra. A equipe do OTSS rea-
lizou reuniões com os caiçaras da Praia do 
Sono, que optaram, entre as possíveis so-
luções de saneamento ecológico, pela fos-
sa séptica somada à fossa verde (tanque de 
evapotranspiração). O sistema que consiste 
na criação de fossas, que não permitem a 
contaminação do solo, ao contrário dos su-
midouros utilizados tradicionalmente, contou 
com mão de obra local na sua construção.

O módulo de saneamento ecológico constru-
ído na Escola Municipal Martim de Sá é uma 
caixa de alvenaria selada/impermeabilizada, 
onde ocorre a decomposição anaeróbia da 
matéria orgânica, finalizada com uma cama-
da de terra fértil, onde as plantas absorvem a 
matéria orgânica, incorporando-a a sua bio-
massa e eliminando a água por evapotrans-
piração. Pronto desde maio de 2015, servirá 
de modelo para a construção de outros mó-
dulos na comunidade caiçara.

Com essas ações no território, a Fiocruz e a Fu-
nasa, ambas vinculadas ao Ministério da Saú-
de, mantêm sua missão de promover a saúde e 
o desenvolvimento social, gerando e difundindo 
o conhecimento científico e tecnológico. 
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lazer na rua - É um programa da prefei-
tura de Paraty, realizado pela Secretaria de 
Esportes e Lazer, com o objetivo de apro-
ximar o poder público-privado das comuni-
dades mais carentes, promovendo o desen-
volvimento 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. Em 
março ocorreu a reinauguração do colégio 
Guiomar Schmidt Marques, no bairro Ilha 
das cobras, que faz parte das atividades 
do projeto que será desenvolvido até 2016, 
com a inscrição na Secretaria de Esporte e 
Lazer e visita de profissionais para avalia-
rem a real necessidade de cada bairro.

As atividades executadas de forma simples 
e conjunta com a comunidade proporcio-
naram a cada indivíduo divertir-se, recre-
ar-se ou ainda desenvolver sua formação e 
sua participação social voluntária, ou sua 
l ivre capacidade criadora.

O projeto-modelo visa atentar mais para 
a lacuna social e do lazer, dois aspectos 
essenciais na formação de uma sociedade 
mais forte, justa e ativa, e que futuramente 
pode servir de molde e ser replicado em 
outros setores como educacional, cultu-
ral, saúde entre tantas outras oportunida-
des de trabalho. O objetivo é alcançar 4 
mil crianças até dezembro de 2016. Para a 
viabil idade, a Secretaria de Esportes e La-
zer de Paraty está buscando parceiros que 
acreditam em ações sociais e que possam 
melhorar a qualidade de vida e o desen-
volvimento humano da região, oferecendo 
uma oportunidade de divulgação das em-
presas apoiadoras do projeto nos canais 
de mídia da cidade e os que serão criados 
especif icamente para o projeto.

trânsito e transportes
Paraty é extremamente dependente da BR-
101 para alcançar a capital do Rio e Angra 
dos Reis e fica sujeita, principalmente em 
épocas de chuva, ao isolamento por conta 
de deslizamentos de encostas. Já quem vem 

de São Paulo e se aventura pela estrada Pa-
raty-Cunha, encontra muitas curvas, pista 
estreita e trecho de terra, que fica interrom-
pido ao trânsito em alguns horários para que 
as obras em andamento possam ser realiza-
das em um ritmo um pouco mais acelerado. 

Durante a alta temporada e períodos de 
realização de grandes eventos, ocorrem 
congestionamentos na estrada que l iga 
à cidade e em diversos pontos de Para-
ty, devido ao excesso de carros, ônibus e 
vans de visitantes.

O site do Programa Cidades Sustentáveis 
calcula o Índice de Congestionamentos, 
uma média aritmética mensal (dos dias 
úteis) dos congestionamentos, em qui-
lômetros, nos horários de pico (manhã e 
tarde). A referência da meta é implantar a 
metodologia de medição efetiva dos con-
gestionamentos em todas as vias das ci-
dades pesquisadas e reduzir a média do 
índice em 50% até 2016. O cálculo para 
a cidade de Paraty foi feito com base em 
informações passadas pela prefeitura, em 
2012, e mostrou que a média para aquele 
ano foi de dez congestionamentos.

Apesar de ter o trânsito proibido no seu 
Centro Histórico, a cidade tem uma razoável 
frota de veículos, segundo o IBGE Cidades.

Frota municipal de veículos

Rio de Janeiro Brasil

Paraty

Automóveis

Caminhões

Caminhões-trator

Caminhonetes

Caminhonetas

Micro-ônibus

Motocicletas

Motonetas

Ônibus

Tratores

Utilitários

Frota municipal de veículos
0

1.250

2.500

3.750

5.000

0

1.250.000

2.500.000

3.750.000

5.000.000

0

15.000.000

30.000.000

45.000.000

60.000.000

Variável Paraty
rio de 
Janeiro

brasil

automó-
veis

4.027 4.042.234 47.946.664

cami-
nhões

214 138.721 2.588.984

cami-
nhões-tra-
tor

4 15.271 578.765

caminho-
netes

641 297.851 6.245.837

caminho-
netas

306 257.154 2.732.871

Micro-ôni-
bus

69 37.418 361.501

Motocicle-
tas

2.372 808.975 19.242.916

Motonetas 541 143.224 3.599.581

Ônibus 48 45.613 574.125

tratores 0 686 29.516

utilitários 96 44.963 563.861
Fonte: IBGE Cidades (2014)

Ainda de acordo com o site Cidades Susten-
táveis, outro cálculo feito é em relação ao per-
centual da frota de ônibus com acessibilidade 
para pessoas com deficiência. O cálculo é 
feito com base na relação entre o número de 
ônibus com acessibilidade para pessoas com 
deficiência e o número total de ônibus coleti-
vos no município. Com dados fornecidos pela 
Secretaria de Obras de Paraty, em 2012, o 
indicador apontou que havia 27 ônibus cole-
tivos no município e deles, 13 eram adap-
tados para o acesso de pessoas com ne-
cessidades especiais (48,15% da frota).

saneamento básico
O TCE/RJ comparou dados dos Censos 2000 
e 2010, na edição dos Estudos Socioeco-
nômicos de 2012, concluindo que houve re-
dução geral do saneamento inadequado no 
Estado, com exceção de Itatiaia, onde esse 
percentual manteve-se inalterado, e em Ape-
ribé, onde aumentou. 

No entanto, quando se trata de regiões ru-
rais, diminuiu o percentual de domicílios com 
saneamento adequado. A dificuldade e o alto 
custo da coleta do lixo fazem com que a op-
ção de queimá-lo seja a mais adotada pelos 

moradores, sendo essa variável a principal 
responsável pela inadequação do saneamen-
to em domicílios rurais do País.   

entenda 
O IBGE considera adequado o sanea-
mento de domicílios com ligação à rede 
geral de esgoto, rede pluvial ou fossa 
séptica, abastecimento de água da rede 
geral e coleta regular de lixo. Nesse sen-
tido, cabe observar que o censo não 
registra se o esgoto coletado é tratado, 
nem se o tratamento, quando ocorre, é 
do tipo primário, secundário ou terciário. 

Em 2010, conforme o Censo, Paraty conta-
va com 11.460 domicílios permanentes. Em 
8.607 a coleta de lixo era feita diretamente 
por serviço de limpeza, e em 2.021 por meio 
de caçamba de serviço de limpeza. Em 832 
domicílios, o lixo era queimado, enterrado ou 
jogado em terreno baldio, entre outras possi-
bilidades inadequadas.

O abastecimento de água era feito adequada-
mente, através da rede geral de distribuição, 
em 8.050 domicílios. Formas inadequadas, 
como a utilização de poço ou nascente den-
tro ou fora da propriedade, ou o armazena-
mento de água da chuva, eram utilizadas em 
3.410 domicílios. 

O esgotamento sanitário adequado distribuía-
se entre a rede geral de esgoto ou pluvial (em 
1.941 domicílios) e fossa séptica (em 4.592 
domicílios). Outros 4.874 utilizavam formas 
inadequadas como fossa rudimentar, rio, lago 
ou mar e valas. Não dispunham de banheiro 
ou sanitário 53 domicílios.

estações de tratamento de esgoto - O 
projeto de instalação do sistema de sanea-
mento básico é um dos mais importantes da 
história do município. Além de melhorar a 
qualidade de vida e de saúde da população, 
a ação promoverá o desenvolvimento econô-
mico e a preservação do meio ambiente. O 
sistema vai contribuir para a despoluição dos 
rios Perequê-Açu e Mateus Nunes e de praias 
da Baía de Paraty. 
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A fim de iniciar a implantação do sistema de 
tratamento de esgoto em Paraty, e ampliar o 
fornecimento de água potável aos moradores, 
em fevereiro de 2014 foi assinado um convê-
nio numa parceria público-privada (PPP) entre 
a prefeitura de Paraty e o governo do Estado 
do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de 
Estado do Ambiente (SEA). Com isso foi cria-
da a empresa concessionária Águas de Para-
ty, sob gerência do grupo empresarial Águas 
do Brasil. A meta é fornecer água tratada a 
toda a cidade até 2018 e, em 2020, alcançar 
o tratamento de esgoto em até 80% do total 
no município.

A primeira etapa do projeto foi cumprida em 
maio deste ano, quando houve a inauguração 
a primeira Estação de Tratamento de Água 
(ETA) da cidade, a ETA Cachoeira da Pedra 
Branca. A unidade tem capacidade de produ-
ção de 60 litros por segundo, o que equivale 
a 5 milhões de litros por dia e abastecerá 80% 
da área urbana do município. Até o final do 
ano, toda a área de atuação da concessioná-
ria receberá água tratada com a implantação 
da segunda ETA, a Corisquinho, que também 
terá a capacidade de produzir 60 litros por 
segundo. Após o tratamento, cada ETA fará 
a distribuição da água a partir de um reserva-
tório com capacidade para 1 milhão de litros. 
Há a previsão de uma terceira ETA, no Rio do 
Caboclo, com capacidade menor (11 l/s).

A concessionária responsável pelos serviços 
de abastecimento de água e esgotamento da 
cidade já havia iniciado, um mês antes, um 
sistema de cloração da água nas estações 
de captação da Pedra Branca e Caboclo, até 
que as estações de tratamento de água fos-
sem implantadas. Segundo dados da Secre-
taria Municipal de Saúde de Paraty e da Co-
missão de Saneamento, só essa ação já havia 
melhorado a qualidade de vida da população, 
diminuindo o índice de internação hospitalar 
decorrente de gastroenterite.

Durante o período das obras, o morador rece-
berá desconto na cobrança das contas: 60% 
sobre o valor no primeiro ano, 40% no segun-
do e 20% no terceiro. Famílias de baixa renda 
terão direito à Tarifa Social. No total, serão 

construídas estações elevatórias para bom-
beamento do esgoto, emissários de recalque 
e a estação de tratamento com capacidade 
para 135 litros por segundo.

implantação do sistema  
de esgotamento sanitário 

Ligações 
domiciliares

Rede 
coletora

Centro histórico 1.150 liga-
ções

4.517 
metros

Demais 
localidades

6.756 liga-
ções

66.449 
metros

A construção de um adequado sistema de es-
gotamento sanitário permitirá que o município 
se candidate ao título de Patrimônio Cultural 
da Humanidade pela Unesco, pois dentre os 
critérios da entidade para a seleção e escolha 
de sítios urbanos, a existência de saneamen-
to básico é fundamental. Para isso, a conces-
são seguirá o Programa Estadual Pacto pelo 
Saneamento, criado pelo Governo do Estado 
do Rio de Janeiro, por meio do Decreto nº 
42.930, de 18 de abril 2011, que tem como 
proposta principal a melhoria das condições 
ambientais e a diminuição dos índices de do-
enças de veiculação hídrica no Estado.

resíduos sólidos - Quanto à coleta de lixo 
(resíduos sólidos),   as condições de organi-
zação e funcionamento dos serviços públicos 
de limpeza urbana e de manejo dos resídu-
os sólidos no que se refere ao planejamento 
e organização da gestão, coleta de resíduos 
sólidos (urbanos e de serviços de saúde) e 
sua destinação final foram inspecionadas 
pelo TCE-RJ, e os dados publicados em sua 
Vitrine de Auditorias. Em relação a Paraty, as 
informações são as seguintes:

coleta e destinação dos resíduos sólidos de Paraty (2011-2012)

Massa coletada de RSU (2011) 14.646 toneladas
Média diária de RSU coletados por habitante (2011) 1,069 kg
Município de destino dos RSU (2012) Próprio
Município de destino dos RSS (2012) Suzano , SP
Destinação dos RSU (2012) Vazadouro a céu aberto (“lixão”)

Há coleta seletiva? (2012) Não

Há coleta de RCC? (2012) Não
Existe Plano de Resíduos Sólidos publicado (2012)? Não
Adota operação consorciada para resíduos sólidos (2012)? Sim

Legenda: RSU = resíduos sólidos urbanos | RSS = resíduos sólidos de saúde | RCC = resíduos da construção civil

Fonte: Vitrine de Auditorias - portal do TCE-RJ (http://www.tce.rj.gov.br/.)

O destino final do lixo coletado em Paraty foi durante muito tempo depositado em locais ermos e, 
posteriormente em Boa Vista, dentro da APA Cairuçu, o que gerava um grande impacto ambiental; 
por isso, o destino foi alterado, em 2011, para o aterro do Ariró, localizado no município vizinho 
de Angra dos Reis.  A sugestão que a Secretaria de Estado de Ambiente deu para a destinação 
do lixo de Paraty foi que a prefeitura o encaminhasse ao Aterro Sanitário de Seropédica, dentro 
das diretrizes do programa Estadual Lixão Zero, mas a grande distância demandaria em custos 
no transporte de cerca de R$ 300 mil ao mês. 

A continuidade da destinação para o Aterro do Ariró depende da mudança do local para moldes 
de aterro sanitário e com licenciamento ambiental. A prefeitura de Paraty dispõe de duas opções 
principais para o destino final do lixo coletado. Uma está sendo desenvolvida e trata-se da assi-
natura de um consórcio regional de municípios, em que Angra dos Reis receberia o lixo em aterro 
sanitário, possivelmente no Ariró, após obras de remediação do lixão. A outra possibilidade é a 
escolha e desapropriação de área para implantação de um aterro sanitário próprio, em Paraty.

Embora cerca de dois terços do total do território de Paraty estejam dentro de áreas de proteção am-
biental, já existem locais identificados pelo Plano Municipal de Saneamento - Resíduos Sólidos para a 
criação de um aterro sanitário municipal. Além disso, o Município de Paraty, por meio da sua Secretaria 
de Meio Ambiente, precisa desenvolver projetos de coleta seletiva. Os custos podem ser diminuídos 
pela parceria com programas federais e estaduais de apoio à organização de cooperativas de catadores.

Os desafios são grandes para que Paraty alcance plenos serviços de saneamento básico, garan-
tindo a saúde preventiva, melhor qualidade de vida e o resgate da autoestima de seus moradores, 
ao mesmo tempo viabilizando a sustentabilidade e a valorização da atividade turística.

aglomerados subnormais
O Censo 2010 ofereceu um quadro atualizado a respeito dos aglomerados subnormais.

entenda 
Aglomerados subnormais são definidos como os conjuntos constituídos de, no mínimo, 51 
unidades habitacionais (barracos, casas etc.), em sua maioria, carentes, de serviços públicos 
essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia 
(pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa. Podem 
ser enquadrados nas seguintes categorias: invasão, loteamento irregular ou clandestino, e 
áreas invadidas e loteamentos irregulares e clandestinos regularizados em período recente.

Em 2010, o Estado do Rio de Janeiro tinha 1.322 aglomerados subnormais, distribuídos em 
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42 municípios, contendo 617 mil domicílios 
ocupados e totalizando uma população de 2 
milhões de habitantes, a maior parte (1,7 mi-
lhão) na Região Metropolitana. 

No interior, a situação mais grave ocorria em 
Angra dos Reis, Mangaratiba, Teresópolis, Ar-
raial do Cabo e Cabo Frio, que têm 20% ou 
mais de seus domicílios ocupados situados 
em aglomerados subnormais. Em Angra dos 
Reis, o índice chegava a 35,5%. Segundo o 
IBGE, Paraty não tinha domicílios localizados 
em aglomerado subnormal em 2010. 

uso e ocupação do solo
A Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 
conhecida como PIBM ou Munic, é apurada pelo 
IBGE na totalidade dos municípios do País. Tra-
ta-se de pesquisa institucional e de registros ad-
ministrativos da gestão pública municipal, e se 
insere entre as demais pesquisas sociais e es-
tudos empíricos dedicados à escala municipal.  
A primeira edição apresentava dados de 1999. 

Em 2014, foi divulgada a 11ª edição, com da-
dos de 2013, organizada em sete capítulos 
em que são destacados aspectos relevantes 
da gestão e da estrutura dos municípios a 
partir dos seguintes eixos: perfil dos gestores 
municipais, recursos humanos das adminis-
trações municipais, legislação e instrumentos 
de planejamento, saúde, meio ambiente, po-
lítica de gênero – temas já investigados em 
anos anteriores – além de gestão de riscos e 
resposta a desastres, este inédito até então. 

Segundo dados do Sistema Nacional de Pro-
teção e Defesa Civil (Sinpdec), em 2013, no 
Estado do Rio de Janeiro, houve 12 registros 
de acidentes motivadores de situações de 
emergência. Foram atingidos 11 municípios 
das Regiões Metropolitana, Serrana, Médio 
Paraíba e Costa Verde.

A Munic indica o instrumento de política ur-
bana existente no município voltado para pre-
venção, redução e gestão de riscos e desas-
tres, discriminado no Estatuto da Cidade que, 
junto ao Plano Diretor, tem por meta regular 
o uso e ocupação do solo urbano, como se 
evidencia na tabela a seguir.

instrumentos de planejamento  
urbano (2013)

o município dispõe de lei/plano

Plano Diretor (a)

Plano Diretor (b)

Lei de Uso e Ocupação do Solo (a)

Lei de Uso e Ocupação do Solo (b)

Lei específica (a) X

Lei específica (b)

Plano Municipal de Redução de Riscos

Carta geotécnica de aptidão à urbanização

Plano de Saneamento básico (c)

Plano de Saneamento básico (d)

Plano de Saneamento básico (e)

Plano de Saneamento básico (f)

Nota: O plano/lei contempla: (a) prevenção de enchentes 
ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações 

bruscas; (b) prevenção de escorregamentos ou desliza-
mentos de encostas; (c) serviço de abastecimento de 

água; (d) serviço de esgotamento sanitário; (e) serviço de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; (f) serviço 

de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas

A pesquisa aponta que o município dispõe de ma-
peamento de áreas com risco de eventos como 
escorregamentos ou deslizamentos de encostas.

Segundo a Munic, existe legislação sobre zona 
e/ou área de interesse social para assenta-
mentos habitacionais de população de baixa 
renda, como parte integrante do Plano Diretor 
municipal, porém o município não dispõe de 
programas habitacionais para realocação da 
população residente em áreas de risco. 

segurança
Paraty tem vivido um momento no qual a in-
segurança já está fazendo parte do dia a dia 
dos moradores.

Durante a Flip, com a chegada de milhares 
de visitantes, a segurança da cidade é sem-
pre reforçada e, ainda assim, houve tiroteio 
durante a edição de 2014. Este ano, o prefei-
to da cidade sofreu um atentado em frente à 
sede da prefeitura, levando um tiro de raspão.

Uma rixa entre facções rivais de traficantes de 
drogas – instalados em seus dois bairros mais 
carentes e violentos (Ilha das Cobras, controla-
do pelo Comando Vermelho, e Mangueira, pelo 
Terceiro Comando) –, também é um dos focos 
de insegurança no município. Contudo, apesar 
de estar sendo divulgado na mídia, a cidade 

não está nas edições de 2014 e 2015 do Mapa da Violência em nenhum dos quesitos apurados.

combate à violência - Por conta do atentado contra o prefeito, diversas reuniões para discutir 
segurança pública na cidade estão sendo realizadas, com a presença de todos os secretários 
municipais. O governo do Estado reforçou o efetivo de policiais militares no patrulhamento da 
cidade, triplicando o número para 120 homens. Outros 40 policiais do Batalhão de Angra dos 
Reis, responsável pelo policiamento de Paraty, também reforçaram o efetivo inicial de 40 agentes.

E, há dois anos, para que moradores pudessem frequentar a festa sem medo de sair de casa, o 
Festival da Cachaça teve sua segurança reforçada, passou a terminar mais cedo e diversas cam-
panhas educativas foram realizadas, tudo isso como fruto da requalificação do evento.

Polícia Militar - O policiamento ostensivo da cidade está a cargo da 3ª Companhia do 33º Bata-
lhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (33º BPM/3ª Cia), com sede no Centro. É res-
ponsável pela guarda do fórum municipal, ao qual está subordinado, também, pelo Destacamento 
de Policiamento Ostensivo, no distrito de Patrimônio, próximo à divisa com o Estado de São Paulo. 
 
corpo de bombeiros Militar - Ações de salvamento e combate a incêndios e sinistros no município 
ficam por conta do 26º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (26º 
GBM), cujo quartel fica no Centro, que possui, ainda um destacamento no distrito de Mambucaba. 
 
Polícia rodoviária Federal (PrF) - A BR-101 possui um posto da Polícia Rodoviária Federal, a 
cerca de dois quilômetros da entrada da cidade, no sentido Santos, subordinado à Delegacia da 
PRF no Município de Itaguaí.

Polícia civil - A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro mantém no município a 167ª Delegacia 
Policial (167ª DP), subordinada à 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (8ª CRPI), fun-
cionando no Centro.

defesa civil e Guarda Municipal - A prefeitura possui uma equipe de defesa civil, para monito-
ramento e auxílio da população em caso de desastres naturais, e uma Guarda Municipal, respon-
sável pela organização do trânsito.

empregabilidade
De acordo com os dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE), o mercado de trabalho formal brasileiro apresentou, em 2014, um crescimento de 1,27% em 
relação ao estoque de trabalhadores formais de 2013, o que correspondeu, em termos absolutos, a um in-
cremento de somente 623.077 postos de trabalho, o pior resultado desde 1999. Em 2014, de acordo com 
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, a taxa de desemprego ficou em 6,8%.

brasil - número de empregos, variação absoluta e relativa (2000 a 2014)

ano nº de 
empregos

Variação 
absoluta Variação relativa (%)

2000 26.228.629 1.235.364 4.94
2001 27.189.614 960.985 3.66
2002 28.683.913 1.494.299 5.5
2003 29.544.927 861.014 3.00
2004 31.407.576 1.862.649 6.30
2005 33.238.617 1.831.041 5.83
2006 35.155.249 1.916.632 5.77
2007 37.607.430 2.452.181 6.98
2008 39.441.566 1.834.136 4.88
2009 41.207.546 1.765.980 4.48
2010 44.068.355 2.860.809 6.94
2011 46.310.631 2.242.276 5.09
2012 47.458.712 1.148.081 2.48
2013 48.948.433 1.489.721 3.14
2014 49.571.510 623.077 1.27

Fonte: Rais /MTE
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Em 2014, os rendimentos médios reais dos trabalhadores apresentaram um aumento de 1,76% em 
relação ao mês de dezembro de 2013, percentual inferior ao ocorrido naquele ano (3,18%). Esse ga-
nho real originou-se da elevação da remuneração de R$ 2.406,83, em 2013, para R$ 2.449,11, em 
2014, dando sequência à trajetória de crescimento da remuneração observada nos últimos anos.

O Estado do Rio de Janeiro teve uma alta de 54,6 mil empregos formais, representando aumento 
de 1,19% em relação ao ano anterior, em razão do resultado do setor de Serviços, cuja elevação 
foi de 52,3 mil postos de trabalho.

O rendimento médio do trabalhador fluminense passou de R$ 2.838,11, em dezembro de 2013, 
para R$ 2.901,73, em dezembro de 2014, a preços de dezembro de 2014. Tal variação representa 
um crescimento de 2,24%, como resultado de variações positivas nas remunerações médias re-
cebidas pelos homens, passando de R$ 2.489,50, em 2013, para R$ 3.199,07, em 2014 (2,35%), 
e de R$ 2.434,90 para R$ 3.125,51 (2,24%), no mesmo período, no que se refere às mulheres. 

Em dezembro de 2014, o número de empregos formais totalizava 4.641.380 no Rio de Janeiro. 
Os setores com os melhores desempenhos, em números absolutos, foram os Serviços, que cria-
ram 52,3 mil postos de trabalho (um aumento de 2,61% em relação aos empregos existentes em 
2013), o Comércio, que gerou 13,4 mil postos (1,53%) e a Indústria da Transformação, que gerou 
4,4 mil postos (0,96%). Em termos relativos, o melhor desempenho foi registrado pela Agropecuá-
ria, com crescimento de 4,96% (1,7 mil postos de trabalho). A maior queda foi observada no setor 
da Administração Pública (-2,18%), que eliminou 17,37 mil postos de trabalho. 

No panorama nacional, em comparação a 2013, o maior crescimento observado (99.320 empre-
gos, correspondente a 5,41%) refere-se aos trabalhadores com ensino médio completo. A maior 
redução, em termos absolutos, ocorreu no contingente de trabalhadores da 5ª série completa do 
ensino fundamental, subtraindo-se 13.276 postos. Em termos relativos, a variação negativa do 
número de trabalhadores com ensino superior incompleto chegou a 3,67%, correspondente a 
menos 6.308 empregos. Em relação a dezembro de 2013, todas as faixas etárias apresentaram 
crescimento. O maior crescimento absoluto ocorreu na faixa de 50 a 64 anos, com mais 47.419 
empregos, e o maior crescimento relativo incidiu na faixa de 65 anos ou mais, com 11,84%, cor-
respondentes a mais 7.066 postos.  

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a microrregião própria do 
Ministério do Trabalho para o Estado do Rio de Janeiro em que Paraty se encontra é a da Baía da 
Ilha Grande, junto a Angra dos Reis.

A evolução e a participação no número de empregos formais no município e na microrregião a que 
pertence encontram-se na próxima tabela.

evolução do mercado de trabalho, conforme o caged (jan a dez 2014)

Movimentação 
agregada

Paraty % Microrregião % rJ (uF) % brasil

Admissões 4.057 17.65 22.989 0.21 1.943.751 0.02 22.261.153

Desligamentos 3.860 16.99 22.713 0.20 1.949.665 0.02 22.190.213

Nº de empregos formais 
(1º jan 2015)

6.147 13.62 45.142 0.16 3.919.300 0.01 41.205.485

Total de 
estabelecimentos

1.576 22.63 6.965 0.28 562.019 0.02 8.172.920

Variação absoluta 197 276 -5.914 70.940
Fonte: Caged/ MTE

Ainda segundo o Caged, em outubro de 2015, os tipos de emprego, salário médio na ad-
missão, o número de admissões e demissões e o saldo até outubro de 2015 apresentam-se 
em listagem abaixo.

cadastro Geral de empregados e desempregados 
 (caged) - Paraty (outubro de 2015)

cbo 2002
salário 
Médio 
adm.

admissão desligamento saldo

421125: Operador de caixa 915,37 180 159 21

521110: Vendedor de comércio 
varejista 868,05 176 204 -28

422105: Recepcionista, em geral 2.120,14 144 151 -7

513315: Camareiro de hotel 919,36 126 129 -3

514320: Faxineiro (desativado em 
2010) 911,16 122 106 16

513205: Cozinheiro geral 1.070,78 118 131 -13

513405: Garçom 1.127,73 106 128 -22

521125: Repositor de mercadorias 943,83 82 88 -6

521120: Demonstrador de 
mercadorias 937,33 81 72 9

783215: Carregador (veículos de 
transportes terrestres) 1.409,20 74 70 4

513435: Atendente de lanchonete 887,37 63 59 4

411005: Auxiliar de escritório, em geral 1.049,65 54 48 6

422120: Recepcionista de hotel 920,75 52 55 -3

514325: Trabalhador da 
manutenção de edificações 1.005,96 45 39 6

521135: Frentista 866,21 39 46 -7

784105: Embalador, a mão 923,37 35 36 -1

517420: Vigia 974,36 33 45 -12

848510: Açougueiro 982,90 31 26 5

782510: Motorista de caminhão 
(rotas regionais e internacionais) 1.355,07 29 31 -2

513420: Barman 1.056,31 26 27 -1

782705: Marinheiro de convés 
(marítimo e fluvial) 1.003,20 25 17 8

517410: Porteiro de edifícios 1.051,38 24 22 2

782310: Motorista de furgão ou 
veiculo similar 1.213,71 24 13 11

717020: Servente de obras 960,13 24 36 -12

511215: Cobrador de transportes 
coletivos (exceto trem) 1.052,58 19 20 -1

514225: Trabalhador de serviços 
de limpeza e conservação de áreas 
públicas 

918,05 19 13 6
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513425: Copeiro 860,11 18 23 -5

513505: Auxiliar nos serviços de 
alimentação 724,81 16 24 -8

411010: Assistente administrativo 1.138,40 15 21 -6

782410: Motorista de ônibus urbano 1.881,27 15 13 2

841408: Cozinhador (conservação 
de alimentos) 806,00 14 12 2

371410: Recreador 1.131,57 14 5 9

848305: Padeiro 1.065,92 12 10 2

410105: Supervisor administrativo 1.340,00 12 11 1

783225: Ajudante de motorista 990,09 11 15 -4

517330: Vigilante 1.105,80 10 12 -2

422110: Recepcionista de 
consultório médico ou dentário 991,60 10 6 4

412205: Continuo 878,50 10 10

715210: Pedreiro 1.280,00 10 17 -7

142105: Gerente administrativo 1.972,80 10 16 -6

239405: Coordenador pedagógico 4.837,60 10 10

519925: Guardador de veículos 1.051,56 9 7 2

231205: Professor da educação de 
jovens e adultos do ensino funda-
mental (primeira a quarta serie)

1.031,56 9 8 1

414105: Almoxarife 893,33 9 10 -1

514120: Zelador de edifício 1.127,44 9 5 4

992225: Auxiliar geral de 
conservação de vias permanentes 
(exceto trilhos)

1.339,38 8 6 2

141415: Gerente de loja e 
supermercado 1.230,88 8 16 -8

516345: Auxiliar de lavanderia 916,29 7 5 2

783220: Estivador 812,86 7 6 1

333110: Instrutor de cursos livres 653,00 7 4 3

354815: Agente de viagem 1.065,14 7 8 -1

311205: Técnico em petroquímica 798,00 7 4 3

715315: Armador de estrutura de 
concreto armado 1.240,00 7 7

521140: Atendente de lojas e 
mercados 968,83 6 8 -2

715545: Montador de andaimes 
(edificações) 926,67 6 4 2

252305: Secretaria executiva 1.029,33 6 6

782305: Motorista de carro de 
passeio 1.123,00 6 4 2

771105: Marceneiro 1.149,17 6 7 -1

223405: Farmacêutico 2.306,33 6 3 3

331110: Auxiliar de desenvolvimento 
infantil 877,67 6 5 1

141505: Gerente de hotel 1.396,20 5 5

715505: Carpinteiro 1.240,00 5 6 -1

521130: Atendente de farmácia - 
balconista 896,00 5 5

862305: Operador de estação de 
tratamento de água e efluentes 1.260,40 5 3 2

513225: Cozinheiro de embarcações 834,80 5 1 4

271105: Chefe de cozinha 
(desativado em 2010)

1.992,40 5 1 4

513415: Cumim 862,60 5 8 -3

331105: Professor de nível médio na 
educação infantil

995,00 5 5

516405: Lavador de roupas 897,50 4 3 1

252105: Administrador 8.787,50 4 4

516310: Lavador de roupas a 
maquina

822,00 4 3 1

516305: Lavadeiro, em geral 785,00 4 2 2

512105: Empregado doméstico nos 
serviços gerais

1.122,75 4 6 -2

510120: Chefe de portaria de hotel 932,00 3 1 2

521105: Vendedor em comércio 
atacadista

920,00 3 2 1

333105: Instrutor de autoescola 1.770,67 3 2 1

342310: Inspetor de serviços de 
transportes rodoviários (passageiros 
e cargas)

2.061,00 3 3

334110: Inspetor de alunos de 
escola pública

900,00 3 1 2

622010: Jardineiro 1.016,33 3 4 -1

724110: Encanador 1.042,00 3 2 1

231310: Professor de Educação 
Artística do ensino fundamental

182,33 3 2 1

231335: Professor de Língua 
Portuguesa do ensino fundamental

3 2 1

232110: Professor de Biologia no 
ensino médio

3 3

234616: Professor de Língua Inglesa 270,67 3 3

631020: Pescador artesanal de 
peixes e camarões

953,00 3 3

725010: Ajustador mecânico 986,67 3 1 2

322235: Auxiliar de enfermagem do 
trabalho

788,00 2 2

515305: Educador social 302,50 2 1 1

516205: Babá 925,00 2 1 1
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232135: Professor de Geografia no 
ensino médio

875,00 2 1 1

514310: Auxiliar de manutenção 
predial

925,00 2 3 -1

142305: Gerente comercial 7.900,00 2 4 -2

322415: Auxiliar em saúde bucal 974,50 2 1 1

342120: Afretador 1.142,00 2 2

231210: Professor de nível superior 
do ensino fundamental (primeira a 
quarta serie)

964,00 2 1 1

784115: Operador de maquina de 
etiquetar

788,00 2 1 1

840120: Chefe de confeitaria 795,00 2 2

848310: Confeiteiro 1.009,50 2 2

231340: Professor de Matemática 
do ensino fundamental 2 3 -1

763215: Costureiro, a maquina na 
confecção em série 981,00 2 2

231320: Professor de Geografia do 
ensino fundamental 2 2

774105: Montador de móveis e 
artefatos de madeira 799,00 2 2

420125: Supervisor de 
recepcionistas 1.007,50 2 5 -3

234624: Professor de Língua 
Portuguesa 475,00 2 2

251510: Psicólogo clínico 997,00 2 1 1

251530: Psicólogo social 1.600,00 2 2

141420: Gerente de operações de 
serviços de assistência técnica 1.150,00 2 2

951105: Eletricista de manutenção 
eletroeletrônica 3.750,00 2 3 -1

239410: Orientador educacional 1.070,00 2 2

234915: Professor de Musica no 
ensino superior 2 2

412105: Datilografo 949,00 2 2

621005: Trabalhador agropecuário 
em geral 788,00 2 2

141510: Gerente de restaurante 2.250,00 2 6 -4

232140: Professor de historia no 
ensino médio 2 1 1

313205: Técnico de manutenção 
eletrônica 880,00 2 2

631210: Pescador profissional 1.090,00 2 2

313115: Eletrotécnico na 
fabricação, montagem e instalação 
de maquinas e equipamentos

905,00 2 5 -3

131305: Diretor de instituição 
educacional da área privada 874,00 1 1

411030: Auxiliar de pessoal 970,00 1 1

351115: Consultor contábil (técnico) 1.100,00 1 1

413110: Auxiliar de contabilidade 1.200,00 1 1

223204: Cirurgião dentista – auditor 3.453,00 1 1

354125: Assistente de vendas 953,00 1 1

142410: Gerente de suprimentos 1.500,00 1 1

142320: Gerente de vendas 1.200,00 1 1

141615: Gerente de logística 
(armazenagem e distribuição) 1.500,00 1 1

374420: Montador de filmes 1.123,00 1 1

141410: Comerciante varejista 1.300,00 1 2 -1

221205: Biomédico 1.677,00 1 1

351605: Técnico em segurança no 
trabalho 2.800,00 1 1

142705: Gerente de projetos e 
serviços de manutenção 1.587,00 1 2 -1

212405: Analista de 
desenvolvimento de sistemas 1.040,00 1 1

232165: Professor de Química no 
ensino médio 1 1

232170: Professor de Sociologia no 
ensino médio 1 1

233225: Professor instrutor de 
ensino e aprendizagem em serviços 903,00 1 2 -1

317210: Técnico de apoio ao 
usuário de informática (helpdesk) 1.680,00 1 1

317105: Programador de internet 805,00 1 1

313220: Técnico em manutenção de 
equipamentos de informática 788,00 1 2 -1

251215: Economista financeiro 2.500,00 1 1

253215: Gerente de contas - 
pessoa física e jurídica 2.784,00 1 1

254205: Auditor-fiscal da 
previdência social 2.000,00 1 1

262405: Artista (artes visuais) 880,00 1 3 -2

262105: Produtor cultural 920,00 1 1

261110: Assessor de imprensa 1.300,00 1 1

231315: Professor de Educação 
Física do ensino fundamental 1 1

231325: Professor de Historia do 
ensino fundamental 1.125,00 1 1

231330: Professor de língua 
estrangeira moderna do ensino 
fundamental

795,00 1 1
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231105: Professor de nível superior 
na educação infantil (quatro a seis 
anos) 

1 3 -2

231110: Professor de nível superior 
na educação infantil (zero a três 
anos)

1.000,00 1 1

331205: Professor de nível médio no 
ensino fundamental 1.094,00 1 1

232115: Professor de disciplinas 
pedagógicas no ensino médio 2.484,00 1 1

232125: Professor de Filosofia no 
ensino médio 1 1

232130: Professor de Física no 
ensino médio 1 1

325015: Perfumista 880,00 1 1

324115: Técnico em radiologia e 
imagenologia 2.119,00 1 1

322120: Massoterapeuta 1.200,00 1 1

715515: Carpinteiro (cenários) 1.212,00 1 2 -1

514110: Garagista 1.013,00 1 1

715615: Eletricista de instalações 1.240,00 1 1

848315: Masseiro (massas 
alimentícias) 788,00 1 4 -3

782105: Operador de draga 1.795,00 1 1

715510: Carpinteiro (esquadrias) 1.353,00 1 1

862405: Operador de instalação de 
extração, processamento, envasa-
mento e distribuição de gases

954,00 1 1

513430: Copeiro de hospital 813,00 1 1

513115: Governanta de hotelaria 3.000,00 1 2 -1

771110: Modelador de madeira 3.600,00 1 1

513610: Pizzaiolo 788,00 1 1

513605: Churrasqueiro 1.000,00 1 1

715205: Calceteiro 1.707,00 1 1

519905: Cartazeiro 1.123,00 1 1

519110: Motociclista no transporte 
de documentos e pequenos volumes 880,00 1 1

783210: Carregador (armazém) 906,00 1 1

715115: Operador de escavadeira 1.324,00 1 1

783205: Carregador (aeronaves) 906,00 1 1

519935: Lavador de veículos 1.319,00 1 2 -1

782220: Operador de empilhadeira 1.142,00 1 1

516325: Passador de roupas em 
geral 888,00 1 1

516210: Cuidador de idosos 875,00 1 1

519105: Ciclista mensageiro 1.004,00 1 3 -2

517425: Fiscal de loja 880,00 1 1

784120: Operador de maquina de 
envasar líquidos 856,00 1 1

421105: Atendente comercial 
(agencia postal) 1.084,00 1 3 -2

953115: Eletricista de instalações 
(veículos automotores e máquinas 
operatrizes, exceto aeronaves e 
embarcações)

1.585,00 1 1

414215: Conferente de carga e 
descarga 1.097,00 1 3 -2

919110: Lubrificador de veículos 
automotores (exceto embarcações) 788,00 1 2 -1

950105: Supervisor de manutenção 
elétrica de alta tensão industrial 788,00 1 1

421205: Recebedor de apostas 
(loteria) 973,00 1 1

413225: Escriturário de banco 1.796,00 1 1

413210: Caixa de banco 2.066,00 1 1

413115: Auxiliar de faturamento 1.400,00 1 1

725025: Ajustador naval (reparo e 
construção) 1.600,00 1 1

725105: Montador de maquinas, 
motores e acessórios (montagem 
em série)

953,00 1 1

992115: Borracheiro 1.008,00 1 1

914425: Mecânico de veículos 
automotores a diesel (exceto 
tratores)

1.411,00 1 4 -3

510310: Supervisor de vigilantes 2.000,00 1 1

763210: Costureiro na confecção 
em série

910,00 1 4 -3

511405: Guia de turismo 1.000,00 1 1

512120: Empregado domestico 
diarista

970,00 1 1

768625: Pintor de letreiros 1.100,00 1 1

763125: Ajudante de confecção 788,00 1 1

724315: Soldador 874,00 1 1

510110: Administrador de edifícios 1.536,00 1 1

761345: Tecelão de tapetes, a 
máquina

1.075,00 1 1

510135: Maître 1.800,00 1 1

914415: Mecânico de manutenção 
de motocicletas

960,00 1 1

782405: Motorista de ônibus 
rodoviário

n/d 1 -1
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765225: Confeccionador de velas 
náuticas, barracas e toldos

n/d 1 -1

142115: Gerente financeiro n/d 1 -1

914405: Mecânico de manutenção 
de automóveis, motocicletas e 
veículos similares

n/d 12 -12

911120: Mecânico de manutenção 
de motores diesel (exceto de 
veículos automotores)

n/d 1 -1

142210: Gerente de departamento 
pessoal

n/d 1 -1

991305: Funileiro de veículos 
(reparação)

n/d 1 -1

141205: Gerente de produção e 
operações

n/d 1 -1

141520: Gerente de pensão n/d 1 -1

141515: Gerente de bar n/d 3 -3

142405: Gerente de compras n/d 3 -3

821405: Encarregado de 
acabamento de chapas e metais 
(tempera)

n/d 1 -1

840105: Supervisor de produção da 
indústria alimentícia

n/d 1 -1

782725: Marinheiro de esporte e 
recreio (desativado em 01/2009)

n/d 4 -4

783105: Agente de pátio n/d 1 -1

848520: Magarefe n/d 1 -1

862205: Operador de estação 
de captação, tratamento e 
distribuição de água

n/d 2 -2

214260: Engenheiro civil 
(saneamento)

n/d 1 -1

848325: Trabalhador de fabricação 
de sorvete

n/d 1 -1

725705: Mecânico de refrigeração n/d 1 -1

341210: Mestre de cabotagem n/d 1 -1

333115: Professores de cursos livres n/d 1 -1

342610: Supervisor de operações 
portuárias

n/d 1 -1

510205: Supervisor de lavanderia n/d 1 -1

512115: Empregado doméstico 
faxineiro

n/d 1 -1

322230: Auxiliar de enfermagem n/d 3 -3

321210: Técnico florestal n/d 1 -1

513440: Barista n/d 1 -1

513615: Sushiman n/d 1 -1

414205: Apontador de mão de obra n/d 1 -1

420105: Supervisor de caixas e 
bilheteiros (exceto caixa de banco)

n/d 1 -1

413230: Operador de cobrança 
bancária

n/d 1 -1

414110: Armazenista n/d 2 -2

354810: Operador de turismo n/d 1 -1

354120: Agente de vendas de 
serviços

n/d 1 -1

510130: Chefe de bar n/d 1 -1

354205: Comprador n/d 1 -1

421305: Cobrador externo n/d 1 -1

321110: Técnico agropecuário n/d 1 -1

715310: Moldador de corpos de 
prova em usinas de concreto

n/d 1 -1

716305: Vidraceiro n/d 2 -2

252205: Auditor (contadores e afins) n/d 1 -1

715125: Operador de maquinas de 
construção civil e mineração

n/d 1 -1

234620: Professor de Língua 
Espanhola

n/d 1 -1

723310: Pintor a pincel e rolo (exceto 
obras e estruturas metálicas)

n/d 1 -1

232155: Professor de Matemática 
no ensino médio

n/d 1 -1

716525: Marmorista (construção) n/d 1 -1

716610: Pintor de obras n/d 1 -1

313415: Encarregado de 
manutenção de instrumentos de 
controle, medição e similares

n/d 1 -1

517405: Porteiro (hotel) n/d 1 -1

516110: Cabeleireiro n/d 3 -3

516120: Manicure n/d 4 -4

312320: Topógrafo n/d 1 -1

641010: Operador de maquinas de 
beneficiamento de produtos s

n/d 3 -3

710205: Mestre (construção civil) n/d 1 -1

262410: Desenhista industrial 
gráfico (designer gráfico)

n/d 1 -1

623110: Trabalhador da pecuária 
(bovinos corte)

n/d 1 -1

total 1.119,83 2.323 2.376 -53

Fonte: MTE (2015)
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Dimensão 
Política

NNNesta dimensão serão examinados diferentes 
aspectos do governo de Paraty e sua adminis-
tração municipal sob a ótica dos instrumentos 
disponíveis para o exercício de um governo 
eficiente e transparente, que deve ser garanti-
do pela existência de instrumentos legais, ad-
ministrativos e gerenciais, com a dupla função 
de capacitar a instância municipal com meios 
para o exercício de sua autoridade e tornar 
público, por meio de normas legais pactuadas 
entre os representantes políticos do municí-
pio, as diretrizes e regulamentos que governa 
a vida da comunidade. No entanto, é neces-
sária uma análise da utilização destes instru-
mentos e da própria dinâmica e funcionamen-
to do processo político-administrativo local. 
Assim, a mera existência destes instrumentos 
não é garantia de um bom governo municipal, 
mas facilita muito a obtenção deste objetivo.

A prefeitura de Paraty conta com um bom apa-
rato administrativo. Deve-se notar, porém, que 
as informações abaixo apresentadas e analisa-
das são limitadas e não apresentam uma ava-
liação completa da administração municipal. 
São considerados apenas os aspectos legais 
e político-administrativos formais. Para uma 
avaliação mais abrangente, seria necessária a 
análise de outros fatores, tais como a qualifi-
cação do pessoal, o funcionamento cotidiano 
do processo administrativo, as relações entre 
o executivo e legislativo municipais etc. 

Os dados obtidos nesta dimensão foram for-
necidos pela própria prefeitura, no entanto, 
nem todos foram disponibilizados. Por isso, 
houve a necessidade de serem feitas pes-
quisas secundárias no Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ) e demais 
fontes fidedignas para se ter mais informa-
ções que retratassem a conjuntura atual da 
administração pública de Paraty. 

Segundo o último Estudo Socioeconômico 
de Paraty realizado em 2014 pelo TCE/RJ, a 
estrutura administrativa municipal dispõe de 
1.844 servidores, o que resulta em uma mé-

 estratégias para esta dimensão 

ações originais (dlis)

1.  Gerar emprego e renda por meio da ma-
ricultura.

2. Criar a Escola de Marinharia.

3. Qualificar os produtores rurais.

4. Preservar a cooperativa pesqueira.

5.  Zelar e manter a qualidade de vida 
de Paraty.

6. Certificar profissionais de diversas áreas.

7. Preparar lideranças comunitárias.

8.  Mobilizar a população para a preserva-
ção dos recursos hídricos.

9. Cuidar das mulheres.

10. Aperfeiçoar o sistema educacional.

11. Melhorar o sistema de saúde.

12.  Aperfeiçoar os serviços oferecidos aos 
jovens e as políticas para a juventude, 
com incentivo ao esporte.

13.  Incentivar atividades físicas para a ter-
ceira idade. 

14.  Desenvolver políticas públicas para o 
progresso social.

15. Firmar o papel do agricultor.

16.  Ampliar a comunicação das informa-
ções comunitárias.

17.  Reviver o Comamp (Congresso Munici-
pal das Associações de Moradores de 
Paraty), com a participação do poder 
público e da comunidade.

18.  Fazer planejamento municipal partici-
pativo quanto às questões sociais.

19. Recuperar a cidadania.

20. Sustentar os princípios éticos.

21.  Fortalecer estratégia de Saúde da Fa-
mília e do Programa de Saúde na Es-
cola (PSE) até 2016.

22. Investir em educação universitária.

23. Reformular e investir numa educação.

24.  Motivar várias formas de comunicação 
comunitária, formatando uma grade de 
programação com temáticas sociais, po-
líticas, ambientais, culturais e econômicas.

25.  Promover intercâmbios de aperfeiçoa-
mento profissional e troca de produções 
entre organismos e iniciativas afins.

ações complementares (pesquisa mo-
nitorando a cidade)

26.  Criar cursos de capacitação de ges-
tores para ações de sustentabilidade.

27.  Dar acesso de internet para as co-
munidades.

28.  Disseminar o conhecimento da Agenda 
21 em nível educacional.

29. Ampliar a Agenda 21 nas escolas.

30. Dar atenção à educação básica

31. Formar hortas nas escolas.

32. Implantar plano de saneamento.

33.  Gerir uma educação democrática e 
escola integral.

34. Pensar nas formas de esporte sustentável.

35.  Estruturar as unidades de saúde do 
município.

36. Implantação da Agenda 21 Escolar.

37.  Aprimorar a infraestrutura pública na 
área de saúde.

38. Melhorar o sistema de saúde e educação.

39.  Elaborar um plano de transporte e mo-
bilidade com ampliação das ciclovias.

Possíveis parceiros
Firjan; Ministérios (Desenvolvimento Social, Tra-
balho e Emprego); Prominp; Sebrae; Secreta-
rias Municipais (Promoção Social, Saúde).

Possíveis fontes de financiamento
Banco do Brasil; Basf; BNDES; Caixa Econô-
mica, Federal; FAT; Fundação Ford; Proger; 
Ministérios (Trabalho e Emprego, Desenvolvi-
mento Social).
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dia de 47 funcionários por mil habitantes, a 
55ª maior no Estado. O site oficial da prefeitu-
ra na internet oferece 11 dos 19 tipos de ser-
viços informativos pesquisados e nove de 18 
aspectos interativos selecionados. O municí-
pio possibilita algum tipo de transação online 
por meio da rede mundial de computadores.

Ainda de acordo com levantamento do TCE, 
a receita total do município foi de R$ 179 mi-
lhões em 2013, a 35ª do Estado (em compa-
ração que não inclui a capital). Sua autonomia 
financeira é de 15,4% e seu esforço tributário 
alcançou 12,5%. A carga tributária per capita 
de R$ 682,64 é a 12ª do Estado, sendo R$ 
124,09 em IPTU (14ª posição) e R$ 216,79 
em ISS (22º lugar). 

Suas receitas correntes estão comprometidas 
em 89% com o custeio da máquina adminis-
trativa. O custeio per capita de R$ 4.000,20; 
é o 19º do Estado, contra um investimento 
per capita de R$ 101,56, posição de número 
66 dentre os 91 demais. Já as receitas vin-
culadas ao petróleo, no montante de R$ 80 
milhões, correspondem a 45% da receita total 
do município, perfazendo R$ 2.029 por habi-
tante, a 9ª colocação no Estado.

administração Municipal
O desempenho de uma administração pú-
bl ica municipal depende de vários fato-
res que vão além da saúde f inanceira de 
uma prefeitura. É certo que um município 
permanentemente superavitário, capaz 
de controlar o crescimento de sua folha 
de pagamentos, e de ter uma arrecada-
ção própria pujante, apresenta as condi-
ções necessárias para prover os serviços 
demandados pela população local. Toda-
via, não é menos correto afirmar que, se 
a prefeitura não contar com instrumentos 
que viabi l izem e faci l i tem a aplicação dos 
recursos disponíveis de maneira ef iciente 
e transparente, ela poderá encontrar mais 
dif iculdades para atingir suas metas de go-
verno. Esta seção trata dos instrumentos 
que a administração municipal de Paraty 
possui para a formulação e implantação 
de polít icas públicas. Será apresentada a 
estrutura administrativa de Paraty, e, em 

seguida, anál ise das f inanças públicas, do 
quadro de pessoal e dos eleitores.

estrutura administrativa de Paraty - Abai-
xo segue o organograma vigente da prefei-
tura de Paraty. A administração do municí-
pio é realizada por 16 secretarias municipais 
mais a Controladoria Geral e a Procuradoria 
Geral, ambas com função de secretarias. A 
atual divisão das secretarias municipais cobre 
um vasto campo de atuações e que deverão 
trabalhar em conjunto à sociedade no desen-
volvimento das ações propostas em cada di-
mensão da Agenda 21.

informatização da gestão pública - Uti-
l izada em qualquer atividade social, as tec-
nologias sociais, em especial a internet, 
destacam-se como uma das maneiras mais 
práticas de se obter informações. No caso 
da administração pública, esta facil idade 
permite à maioria das prefeituras, inclusive 
aquelas sem muitos recursos financeiros, 
informatizar e aperfeiçoar atividades-cha-

PREFEITURA DE PARATY

Secretaria de
Promoção Social

Secretaria de
Guarda e Trânsito

Controladoria
Geral

Secretaria de Habitação
e Regularização 

Fundiária

Secretaria Executiva
de Governo

Secretaria
de Obras

Secretaria de
Desenvolvimento

Urbano

Secretaria de
Meio Ambiente

Secretaria de
Pesca e Agricultura

Secretaria de
Administração

Secretaria
de Finanças

Secretaria de Saúde

Secretaria de
Esporte e Lazer

Secretaria de Turismo

Secretaria
de Cultura

Secretaria
de Planejamento

Secretaria
de Educação 

Procuradoria Geral

ve, tendo assim, um melhor desempenho 
principalmente se aliadas a boas instala-
ções prediais e um quadro de funcionários 
bem treinados e motivados. Por isso, o 
grau de informatização da gestão pública 
é uma forma de se avaliar a capacidade da 
máquina administrativa do município, pois 
quanto mais informatizada, mais os pro-
cessos administrativos tornam-se simples, 
ágeis, transparentes e eficientes, e mais 
formalidades e exigências burocráticas que 
oneram o cidadão e os próprios cofres pú-
blicos são eliminadas. 

Para garantir o acesso a serviços e informa-
ções há alguns aspectos. Um site deve-se 
ser informativo, interativo e permitir transa-
ções virtuais.

Site oficial da  
prefeitura de Paraty

itens 
disponíveis

informações

História do município Sim

Geografia Sim

Economia Não

Finanças públicas Sim

Cultura e entretenimento Sim

Saúde Sim

Educação Sim

Meio ambiente Não

Infraestrutura Não

Tributação Não

Legislação Não

Notícias Sim

Turismo Sim

Estrutura administrativa Sim

Investimentos Não

Políticas públicas Não

Trabalho e emprego Sim

Trânsito Sim

Plano diretor Não

Site oficial da  
prefeitura de Paraty

itens 
disponíveis

interatividade

IPTU Sim

ISS Sim

ITBI Sim

Simples Não

Processos Sim

Saúde Não

Educação Sim

Habitação Não

Iluminação pública Não

Água e esgoto Sim

Transportes Sim

Obras e meio ambiente Não

Vigilância sanitária Não

Concursos Não

Licitações Sim

Cadastro de fornecedores Não

Balcão de empregos Não

Ouvidoria Sim

realização de transações

Consulta prévia / alvará 
provisório Não

Licitação e pregão Não

Nota Fiscal Eletrônica Sim

Serviço de educação / 
matrícula online Não

Emissão de Certidão Ne-
gativa de Débito Sim

Fonte: TCE/RJ 2014

instrumentos de gestão e planejamento 
municipal - Um conjunto de leis, normas e 
estatutos estrutura, facil ita e torna a gestão 
e o planejamento mais eficientes e trans-
parentes. Os instrumentos desta natureza 
existentes em Paraty são os seguintes:
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instrumento existência

Plano de governo Sim

Plano de governo das co-
munidades Não*

Plano plurianual de investi-
mentos Sim

Lei de diretrizes orçamentárias Sim

Lei de orçamento anual Sim

Plano estratégico Sim

Lei orgânica Sim

Plano diretor Sim

Lei de perímetro urbano Sim

Lei de parcelamento do solo -

Lei de zoneamento Sim

Legislação sobre áreas de 
interesse especial Não

Legislação sobre áreas de 
interesse social Não

Código de obras Sim

Código de posturas Sim

*Apesar de já existir um plano de governo das comu-
nidades neste trabalho consideramos inexistente visto 

que ainda não foi executado

instrumentos municipais de incentivo ao 
desenvolvimento econômico - O Município de 
Paraty se utiliza da isenção de impostos, IPTU e 
ISS, e também da doação de terras, como forma 
de atrair atividades econômicas para a região. 
Isto é um indicador de uma postura ativa da 
administração municipal, em busca de mais de-
senvolvimento econômico, ainda que, para isto, 
tenha que renunciar a recursos fiscais.

instrumento existência

Isenção de IPTU Sim

Isenção de ISS Sim

Doação de terras Sim

Finanças públicas
A compreensão da situação das finanças pú-
blicas dos municípios brasileiros está asso-
ciada às atribuições dos municípios. A partir 
da Constituição de 1988, há uma descentrali-
zação e a consequente transferência aos mu-
nicípios de várias responsabilidades anterior-
mente sob a órbita dos Estados e da União. 
A seguir é apresentada, de maneira sintética, 

a distribuição de encargos entre os três níveis 
de governo, definida pela nossa Carta Magna.

distribuição atual dos encargos por 
esfera de governo

nível de 
governo categoria do gasto

Federal

Defesa, relações exterio-
res, comércio internacional, 
emissão e controle da moe-
da e do sistema bancário, 
uso de recursos hídricos, 
rodovias federais, correios e 
telégrafos, polícia federal (e 
em áreas de fronteira), segu-
ridade social, planejamento 
regional e dos recursos 
naturais, regulamentação 
da banca, moeda, relações 
trabalhistas, transporte inte-
restadual, desenvolvimento 
urbano, minas e energia, se-
guro desemprego, educação 
superior, imigração, direitos 
civis e dos índios, e sistema 
estatístico nacional (IBGE).

Estadual

Educação (ensino médio, 
superior e profissionalizan-
te), infraestrutura, abaste-
cimento, políticas públicas, 
segurança pública, saúde, 
cultura, proteção dos re-
cursos naturais e do meio 
ambiente, agricultura, 
abastecimento, habitação, 
saneamento básico, as-
sistência social, polícia e 
energia hidroelétrica.

Municipal

Transporte público urbano/
trânsito, ensinos funda-
mental e pré-escolar, saú-
de preventiva, assistência 
social, uso do solo urbano, 
conservação do patrimônio 
histórico e cultural, pro-
teção dos recursos natu-
rais e de meio ambiente, 
desenvolvimento urbano, 
planejamento regional e 
dos recursos naturais, 
agricultura, habitação, sa-
neamento básico, progra-
mas de emprego e renda, 
telefonia/energia elétrica, 
água e saneamento rural.

Fonte: Constituição da República Federativa do Bra-
sil e Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Constata-se que existem várias atribuições 
compartilhadas: educação, saúde, agricultu-
ra, abastecimento, saneamento básico, pro-
teção de recursos naturais e meio ambiente, 
assistência social e habitação. O exemplo da 
educação é interessante. O provimento deste 
serviço é compartilhado entre as três esferas 
políticas. Cabe ao governo federal maior res-
ponsabilidade quanto ao ensino superior; os 
Estados são responsáveis pelo ensino médio; 
Estados e municípios pelo ensino fundamental, 
e os municípios pelo ensino pré-escolar. Há, 
portanto, uma divisão e uma superposição de 
atribuições relativas ao mesmo serviço. Nota-
se que este padrão se repete em outros casos, 
como saúde e assistência social.

Mesmo com as dificuldades existentes, o sis-
tema de divisão de responsabilidades em vi-
gor no Brasil se comparado a outros países, 
é considerado bastante avançado e genuina-
mente federal. Estado e municípios desfrutam 
de fato de autonomia financeira, política e ad-
ministrativa. 

Abaixo são listadas as atribuições municipais 
mais amplas – compartilhadas ou não – levan-
do-se em consideração as necessidades espe-
cíficas não definidas na Constituição de 1988:

• Abastecimento de água;

• Assistência social;

• Coleta de lixo;

• Construção e manutenção de redes de es-
coamento de águas pluviais;

• Construção e manutenção dos equipamen-
tos sociais urbanos;

• Construção e preservação de praças;

• Educação pré-escolar;

• Ensino fundamental;

• Fiscalização sanitária de feiras e mercados;

• Iluminação pública;

• Limpeza pública;

• Manutenção de bibliotecas;

• Provimento de material didático escolar;

• Provimento de merenda escolar;

• Provimento do serviço de esgoto sanitário;

• Realização de programas de alfabetização 
de adultos;

• Saúde pública;

• Transportes coletivos.

Para cumprir tais atribuições, os municípios 
contam com tributos exclusivos de sua esfera 
e com as transferências constitucionais obri-
gatórias. O sistema tributário brasileiro, se-
guindo o princípio federativo, define tributos 
com base própria para cada uma das esferas 
de governo. Segundo a Constituição de 1988, 
a União ficou com seis impostos (importação 
e exportação atualmente referem-se somente 
a um, comércio exterior), os Estados ficaram 
com três impostos mais o adicional do IR, e 
os municípios com quatro impostos – tendo o 
Imposto sobre vendas a varejo de combustí-
veis (IVVC) vigorado até 1995.
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estrutura tributária - constituição de 1998
impostos competência

II - Imposto sobre importação União

IE- Imposto sobre exportação União

IR - Imposto sobre renda e proventos União

IPI - Imposto sobre produtos industrializados União

IOF - Imposto sobre operações financeiras União

ITR - Imposto sobre propriedade territorial rural União

IGF - Imposto sobre grandes fortunas (ainda não regulamentado) União

COFINS - Contribuição para Financiamento da seguridade social União

CSLL - Contribuição social sobre lucro líquido União

CIDE – Contribuições de intervenção no domínio econômico União

ITCMD - Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação Estados

ICMS - Imposto sobre circulação de mercadorias, bens e serviços de co-
municação e transporte 

Estados

IPVA - Imposto sobre propriedade de veículos automotores Estados

IPTU - Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana Municípios

ITBI - Imposto sobre transmissão de bens imóveis intervivos Municípios

ISS (ISSQN) - Imposto sobre serviços de qualquer natureza Municípios

receitas

 receita total  – A composição da receita total de um município é o somatório das receitas 
próprias e das receitas de outras fontes.

 receitas próprias  – Deve ser entendida como receita própria a receita tributária, impostos e 
taxas, somada à receita não-tributária arrecadada pelo próprio município. São elas, as receitas 
patrimoniais, de serviços, industrial entre outras e alienação de bens. O fornecimento das infor-
mações e valores finais ficou sob a responsabilidade da Secretaria de Comunicação da Agenda 
21 junto à Prefeitura Municipal de Paraty. 

 receitas tributárias  - Este item apresenta uma radiografia das receitas provenientes de tri-
butos (IPTU, ITBI e ISS) de Paraty, de janeiro 1996 a junho de 2015. 

 receitas de outras fontes  - Além dos recursos tributários, os municípios contam com as 
transferências de outras esferas de governo (União e Estado) para manter suas finanças em 
ordem. As transferências são um mecanismo de distribuição de recursos de origem fiscal, entre 
diferentes unidades de governo, que tem como finalidade complementar as verbas necessárias 
para o cumprimento de suas atribuições. Elas se justificam porque possibilitam prover deter-
minados bens públicos e elevar o nível de oferta de outros já existentes, por meio da ação de 
Estados e municípios, complementarmente às ações da União, e contribuem para diminuir as 
disparidades regionais quanto à distribuição de recursos fiscais. Também fazem parte das re-
ceitas de outras fontes os convênios firmados com a União e o Estado.

As transferências podem ser classificadas entre tributárias e não tributárias. As primeiras di-
zem respeito à repartição regular de tributos. Os impostos são recolhidos pela União ou pelos 
Estados, mas são compulsoriamente repartidos com outras unidades. As outras são todas as 
transferências que não se constituem em partilha regular de tributos. Estas podem ser tanto em 
cumprimento de determinados dispositivos legais, como todas as outras não regulares. Exem-
plos de transferências da primeira subcategoria são as transferências para financiamento de no-

vos Estados e indenizações pela exploração de petróleo, e na segunda categoria se destacam 
os convênios. Abaixo, apresenta-se a distribuição de recursos por esfera de governo.

 lista de transferências 

arrecadação da união e repasse para os estados e dF

tributo união estados Municípios n, ne e co*

II 100% - -

IE 90% 10% -

IR (arrecadação somada) 52% 21,5% 23,5% 3%

IPI 42% 29% 25% 3%

IOF 100% - -

ITR 50% - 50%

COFINS 100% - -

CSLL 100% - -

CIDE 71% 21,75% 7,25%

arrecadação dos estados e repasse para os municípios

ITCMD - 100% - -

ICMS - 75% 25% -

IPVA - 50% 50% -

arrecadação dos municípios

IPTU - - 100% -

ITBI - - 100% -

ISS - - 100% -
*Norte, Nordeste e Centro-Oeste

 icMs  - De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 158, parágrafo IV, regulamentada 
pela Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, do total da arrecadação estadual de 
ICMS, 25% devem ser repassados aos municípios. Essa parcela é chamada de Quota-parte Municipal 
no ICMS (QPM-ICMS) ou ICMS Municipal e é uma das principais receitas dos municípios brasileiros.

O volume de recursos da QPM-ICMS a ser distribuído a cada município é determinado pelo Índice 
de Participação Municipal (IPM) que, por sua vez, é calculado com base no valor adicionado mu-
nicipal e em critérios estabelecidos por legislação estadual. O artigo 158, parágrafo único, define 
que um mínimo de 75% da QPM-ICMS deve ser transferido de acordo com o valor adicionado 
de cada município, referentes aos dois anos anteriores ao ano do cálculo, e os 25% restantes 
obedecem aos critérios estaduais.

A Lei Complementar nº 87, de 1996 (LC 87/96), conhecida como Lei Kandir, promoveu signifi-
cativas mudanças no ICMS, isentando exportações da incidência de impostos estaduais sobre 
produtos primários e semielaborados. A medida de isenção fiscal, imposta pelo governo mediante 
esta lei, busca dar maior competitividade ao produto brasileiro no mercado internacional. Como 
forma de ressarcimento das possíveis perdas de arrecadação, foi oferecido aos Estados um “se-
guro-receita”, havendo, ainda, acórdão de repasse de déficit (LC 87/96-1579). 

 icMs Verde  - A Constituição Federal determina no art. 158, inciso IV, que 25% da arrecada-
ção total do ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços) sejam repassados aos 
municípios. Dessa parcela, um quarto deve ser distribuído para os municípios de acordo com os 
critérios estabelecidos por lei estadual. A utilização de um conjunto de critérios ambientais para o 
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cálculo da repartição de uma parcela destes 
recursos financeiros entre os municípios ca-
racteriza-se como icMs ecológico (também 
conhecido como ICMS Verde).

No Rio de Janeiro, o ICMS Ecológico foi cria-
do a partir da Lei Estadual n° 5.100, de 4 de 
outubro de 2007, que acresce aos critérios 
estabelecidos para o repasse dos recursos 
aos municípios a conservação ambiental. O 
ICMS Verde considera no seu cálculo as áre-
as pertencentes às unidades de conservação 
ambiental, de acordo com os padrões esta-
belecidos no Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza (Lei Federal 
9.985/2000); a qualidade ambiental dos re-
cursos hídricos, além de outros referentes 
ao saneamento básico; como a gestão dos 
resíduos sólidos urbanos (coleta seletiva, co-
leta de óleo vegetal), coleta e tratamento de 
efluentes e a formação de um sistema muni-
cipal de meio ambiente. Em função do critério 
de conservação ambiental acrescido, o per-
centual a ser distribuído é de 2,5%, subtraí-
dos da parcela total do ICMS distribuída aos 
municípios, incorporada gradativamente.

O ICMS Ecológico é regulamentado pelos 
Decretos n° 41.844/2009, 43.284/2011, 
43.700/2012, 44.252/2013, 44.543/2013 e 
44.956/2014, sendo representado pelo Índice 
Final de Conservação Ambiental (IFCA), cujo 
cálculo, consolidação e publicação ficam a 
cargo da Fundação Centro Estadual de Esta-
tísticas, Pesquisas e Formação de Servidores 
Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj), em co-
operação técnica com os órgãos ambientais 
do Estado: Secretaria de Estado do Ambiente 
(SEA) e Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Os objetivos do ICMS Verde são  ressarcir  os 
municípios pela restrição ao uso de seu terri-
tório, no caso de unidades de conservação da 
natureza e mananciais de abastecimento; e re-
compensar os municípios pelos investimentos 
ambientais realizados, uma vez que os benefí-
cios são compartilhados por todos os vizinhos, 
como no caso do tratamento do esgoto e na 
gestão adequada de seus resíduos, corrobo-
rando o princípio do protetor-recebedor origi-
nado do princípio da precaução. Deste modo, 

o ICMS Ecológico constitui um importante ins-
trumento de política pública, cujos efeitos se 
fazem notar nas ações governamentais, em 
nível municipal, voltadas para a conservação e 
preservação do meio ambiente.

O percentual correspondente a cada compo-
nente no cálculo do Índice de Conservação 
Ambiental (IFCA), utilizado para o repasse do 
ICMS Ecológico aos municípios, é: 45% para 
unidades de conservação; 30% para quali-
dade da água; e 25% para gestão dos re-
síduos sólidos. Cada componente temático 
do IFCA possui uma fórmula matemática que 
pondera e/ou soma indicadores. Após a ob-
tenção dos subíndices temáticos relativos do 
município, estes são inseridos em uma fór-
mula, gerando o percentual do ICMS Verde 
que cabe ao município:

iFca (%) = (10 X irMa) + (20 x irte) + 
(20 x irdl) + (5 x irrV) + (36 x iraP) + 
(9 x iraPM)

entenda 

irMa =  Índice relativo de mananciais 
de abastecimento

irte =  Índice relativo de tratamento de 
esgoto

irdl =  Índice relativo de destinação fi-
nal de resíduos sólidos urbanos

irrV =  Índice relativo de remediação 
de vazadouros

iraP =  Índice relativo de área protegida

iraPM =  Índice relativo de áreas prote-
gidas municipais

iFca =  Índice final de conservação 
ambiental

O IFCA é recalculado a cada ano, ofere-
cendo aos municípios que investiram em 
conservação ambiental oportunidade para 
aumentar sua arrecadação de ICMS. Para 
aumentar seu IFCA, o município precisa-
rá saber como é realizado o cálculo, quais 
variáveis podem ser consideradas e como 
ampliar o seu repasse por meio de diag-
nósticos sobre o potencial de arrecadação 
do município para cada variável.

No fim deste documento, há a publicação no 
Diário Oficial estadual do Índice Final de con-
servação ambiental - relativo ao icMs eco-
lógico do estado do rio de Janeiro (ano fis-
cal 2016) e seus componentes (anexo 7).

Para beneficiar-se dos recursos, cada muni-
cípio deverá organizar seu próprio Sistema 
Municipal do Meio Ambiente, composto no 
mínimo por um Conselho Municipal do Meio 
Ambiente, um Fundo Municipal do Meio Am-
biente, um órgão administrativo executor da 
política ambiental municipal e da Guarda Mu-
nicipal Ambiental. Neste último, o Decreto n° 
43.284/2011 estabelece requisitos relativos 
à Guarda Municipal Ambiental, para efeito de 
repartição do ICMS Ecológico.

Por esse Decreto, o contingente da Guar-
da Municipal Ambiental pode ser oriundo da 
Guarda Municipal convencional, desde que 
seja “[...] compatível com as necessidades 
do município e formalmente à disposição do 
órgão administrativo responsável pela política 
ambiental municipal“ e que os guardas sejam 
“[...] comprovadamente treinados e equipa-
dos para o desempenho das atividades de 
fiscalização ambiental”. O prazo concedido 
para os municípios implantarem a Guarda 
Municipal Ambiental, visando à repartição dos 
recursos do ICMS Ecológico, é 31 de março 
de 2016, segundo o Decreto n° 45.219, de 16 
de abril de 2015.

Sobre o IrDL e o IrRV, o Decreto n° 44.543/2013 
alterou a forma de cálculo, incorporando ao 
valor um indicador de coleta de óleo vegetal 
comestível, que seria descartado pelo municí-
pio, recolhido e encaminhado para a recicla-
gem. Os municípios para serem beneficiados 
devem apresentar uma gestão adequada de 
seus resíduos sólidos, pela destinação final 
em aterros sanitários licenciados ou em usi-
nas de coprocessamento ou incineração.

No caso dos aterros sanitários, existem fatores 
adicionais que podem somar ao cálculo final do 
IrDL, beneficiando ainda mais o município que 
encaminha os seus resíduos para estes locais, 
assim como os que participam de consórcios 
para a gestão dos resíduos sólidos urbanos. 

Serão beneficiados também os municípios que 
possuem um programa de coleta seletiva dos 
resíduos recicláveis nos domicílios urbanos, por 
meio da coleta porta a porta ou do encaminha-
mento para usinas de reciclagem e composta-
gem, incluindo as cooperativas/associações de 
catadores durante esse processo.

No índice relativo de mananciais de abasteci-
mento a SEA/Inea manteve a mesma base de 
cálculo do último ano fiscal. Esta orientação 
foi executada com base no dimensionamen-
to atual (2010), dos dados cartográficos dos 
municípios do Estado do Rio de Janeiro ela-
borados pela Fundação Ceperj.

No cálculo do índice de Tratamento de Es-
goto (ITE) são considerados o percentual da 
população urbana do município atendida pelo 
sistema de tratamento de esgoto e o nível de 
tratamento – primário (peso 1), secundário, 
emissário submarino e estação de tratamento 
de rio (peso 2), e terciário (peso 4). Este índice 
representa um dos mais importantes avanços 
nas políticas públicas municipais no âmbito 
do meio ambiente, principalmente levando-se 
em conta que a questão do saneamento bási-
co corresponde a um grave problema de saú-
de pública no Brasil. Quando um município 
conquista uma boa pontuação neste índice, 
demonstra que os gestores municipais estão 
desenvolvendo um trabalho que irá melhorar 
a qualidade de vida da população.

Para os cálculos do IrAP e do IrAPM, são con-
siderados as áreas municipais ocupadas por 
unidades de conservação (UCs) (Lei Federal 
nº 9.985/2000), assim como a sua importân-
cia, conservação e implementação.  A parcela 
de área protegida em um município pode ser 
considerada como um dos fatores mais im-
portantes, uma vez que, quanto maior a área 
da UC, maior será a sua contribuição para o 
valor total dos índices de áreas protegidas. As 
UCs municipais são as maiores beneficiadas, 
uma vez que 9% dos recursos são destinados 
exclusivamente a elas.

A importância de uma área protegida tam-
bém está relacionada à sua categoria de 
manejo. Dentre as UCs com maior fator de 
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importância estão as Reservas Biológicas e Estações Ecológicas (5 pontos), seguidas dos 
Parques Nacionais/Estaduais/Municipais (4 pontos), Monumentos Naturais e Reserva Par-
ticular do Patrimônio Natural (3 pontos). A situação da conservação e os instrumentos de 
gestão uti l izados para a implementação das UCs também são avaliados antes de serem 
inseridos para o cálculo do IrAP e IrAPM. A lei do ICMS Verde propõe incentivar a criação 
de novas UCs municipais no Estado, visto que nos 92 municípios existe uma vasta área de 
remanescentes florestais que podem ser transformados em áreas protegidas, resultando 
na conservação de toda uma gama de recursos naturais (solo, recurso hídrico, fauna, f lora) 
além de contribuir para economia local como, por exemplo, o turismo ecológico.

Índices de cálculo do icMs ecológico para Paraty (2016)

Munícipio irMa irte irdl irrV iraP iraPM iFca

Paraty 0,00000 0,00430 0,01405 0,00000 0,02817 0,00000 1,3812
Fonte: Fundação Ceperj

resíduos sólidos (2016)

Município destino (idl) remediação (irV) irdl irrV

Paraty 9.00 0.00 0.014046 0
Fonte: Fundação Ceperj

unidades de conservação (2016)

Município iaP iraP iaPM iraPM

Paraty 10.743470790 0.028172348 0.000000000 0.000000000
Fonte: Fundação Ceperj

esgoto (2016)

Município ite irte

Paraty 21.66925 0.0043019186
Fonte: Fundação Ceperj

Índices de cálculo do icMs ecológico para Paraty (2015)

Munícipio irMa irte irdl irrV iraP iraPM iFca

Paraty 0.00000 0.00480 0.01015 0.00000 0.02894 0.00000 1.3407
Fonte: Fundação Ceperj

Índices de cálculo do icMs ecológico para Paraty (2014)

Munícipio irMa irte irdl irrV iraP iraPM iFca

Paraty 0.00000 0.00509 0.01094 0.00000 0.03198 0.00000 1.4719
Fonte: Fundação Ceperj

Índices de cálculo do icMs ecológico para Paraty (2013)

Munícipio irMa irte irdl irrV iraP iraPM iFca

Paraty 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0326147 0.0000000 1.17413091
Fonte: Fundação Ceperj

Índices de cálculo do icMs ecológico para Paraty (2012)

Munícipio irMa irte irdl irrV iraP iraPM iFca

Paraty 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0348065 0.0000000 1.25303379
Fonte: Fundação Ceperj

Índices de cálculo do icMs ecológico para Paraty (2011)

Munícipio irMa irte irdl irrV iraP iraPM iFca

Paraty 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0357585 0.0000000 1.28730635
Fonte: Fundação Ceperj

Paraty ocupa o 32º lugar no ranking de distribuição do ICMS verde, estimada em R$ 2 milhões.

 demais repasses 

Ainda há outros repasses feitos pelo governo federal aos municípios, que, obviamente, beneficiam 
Paraty, como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o Auxílio Financeiro para Fomento das 
Exportações (FEX), o Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
de Valorização do Magistério), que vigorou de 1998 a 2006, substituído pelo Fundeb (Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização de Profissionais da Educação). 

Abaixo, seguem as transferências constitucionais da União ao Município de Paraty, a maioria em 
uma série histórica de janeiro de 1996 a junho de 2015, salvo observações encontradas ao fim das 
respectivas tabelas. A partir de 1998, já está descontada a parcela de 15% destinada ao FUNDEF 
nos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96. E, a partir 2007, já está descontada a 
parcela destinada ao FUNDEB nos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR.

Fundo de participação dos municípios (FPM)

ano repasse

0

5000000

10000000

15000000

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

FPM  

ANO

FPM

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

ANO

FPM

1996 R$ 1.837.205,74

1997 R$ 1.964.572,86

1998 R$ 1.951.305,34

1999 R$ 2.214.685,27

2000 R$ 2.806.145,28

2001 R$ 2.967.440,46

2002 R$ 3.395.880,54

2003 R$ 4.045.133,25

2004 R$ 4.428.840,15

2005 R$ 5.511.805,22

2006 R$ 6.073.066,99

2007 R$ 6.977.024,26

2008 R$ 8.626.420,39

2009 R$ 8.036.030,76

2010 R$ 8.615.744,54

2011 R$ 11.911.887,18

2012 R$ 12.256.103,71

2013 R$ 13.112.009,28

2014 R$ 14.243.188,50

2015 R$ 7.449.294,70
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imposto sobre propriedade territorial rural (itr)

ano repasse
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1996 R$ 11.648,06

1997 R$ 12.656,94

1998 R$ 25.593,38

1999 R$ 25.014,38

2000 R$ 25.255,94

2001 R$ 14.088,42

2002 R$ 46.536,74

2003 R$ 26.605,83

2004 R$ 33.920,16

2005 R$ 32.111,33

2006 R$ 29.265,21

2007 R$ 33.879,36

2008 R$ 156.318,56

2009 R$ 188.732,65

2010 R$ 149.740,79

2011 R$ 111.554,65

2012 R$ 102.414,30

2013 R$ 81.028,15

2014 R$ 152.914,53

2015 R$ 3.338,52

lei complementar nº 87 de 1996
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1996 R$ 28.644,23

1997 R$ 166.513,36

1998 R$ 113.233,36

1999 R$ 85.072,83

2000 R$ 139.756,03

2001 R$ 133.017,36

2002 R$ 149.016,54

2003 R$ 120.882,76

2004 R$ 126.049,32

2005 R$ 125.853,36

2006 R$ 91.866,22

2007 R$ 93.884,65

2008 R$ 91.769,87

2009 R$ 91.494,48

2010 R$ 90.617,70

2011 R$ 88.749,60

2012 R$ 92.180,64

2013 R$ 93.095,64

2014 R$ 101.330,16

2015 R$ 45.175,40

lei complementar nº 87, de 1996-1579 (acórdão)
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1996 -

1997 R$ 209.928,17

1998 R$ 926,47

1999 -

2000 -

2001 -

2002 -

2003 -

2004 -

2005 -

2006 -

2007 -

2008 -

2009 -

2010 -

2011 -

2012 -

2013 -

2014 -
2015 -

*Valores arrecadados de janeiro de 1997 a dezembro de 1998.

contribuições de intervenção no domínio econômico (cide) 
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1996 -

1997 -

1998 -

1999 -

2000 -

2001 -

2002 -

2003 -

2004 R$ 74,366.54

2005 R$ 111,324.71

2006 R$ 110,070.58

2007 R$ 115,081.47

2008 R$ 97,643.91

2009 R$ 58,689.41

2010 R$ 107,878.68

2011 R$ 138,149.82

2012 R$ 75,449.82

2013 R$ 3,847.05

2014 R$ 7,788.11
2015 R$ 520.94

*A cada três meses, entre ju l/04 a abr/13. Em 2014 e 2015, os meses de repasse foram janeiro e janeiro e fevereiro, 
respect ivamente.
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auxílio Financeiro para Fomento das exportações (FeX)

ano repasse*
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1996 -

1997 -

1998 -

1999 -

2000 -

2001 -

2002 -

2003 -

2004  R$ 15.540,92 

2005  R$ 30.914,87 

2006  R$ 79.254,04 

2007  R$ 66.558,81 

2008  R$ 216.193,21 

2009  R$ 77.451,08 

2010  R$ 88.086,19 

2011  R$ 90.964,50 

2012  R$ 110.540,61 

2013 -

2014  R$ 66.04,34 

2015 -
* Trata-se de valores intermitentes. Repasses de jan/04 a jan/06, com exceção de abr/05. Em 2006, houve repasse apenas 

no último bimestre. Em 2007, não houve repasses em janeiro, fevereiro e abril. Houve transferências em: outubro, novembro 
e dezembro de 2008 e 2011; em junho de 2009; em setembro, outubro e dezembro de 2010; e em de novembro 2012. Em 

2013 e 2015, não houve transferência e em 2014, ocorreram somente em janeiro.

Fundo de Manutenção e desenvolvimento do ensino  
Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef)
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1996 -
1997 -
1998 R$ 1.997.040,07
1999 R$ 2.027.905,49
2000 R$ 2.506.276,83
2001 R$ 2.858.934,68
2002 R$ 3.274.102,56
2003 R$ 3.252.820,65
2004 R$ 4.023.264,16
2005 R$ 4.367.865,13
2006 R$ 4.747.119,84
2007 -
2008 -
2009 -
2010 -
2011 -
2012 -
2013 -
2014 -
2015 -

* De jan/98 a dez/06.

Fundo de Manutenção e desenvolvimento da educação básica  
e de Valorização de Profissionais da educação (Fundeb)

ano repasse*
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1996 -
1997 -
1998 -
1999 -
2000 -
2001 -
2002 -
2003 -
2004 -
2005 -
2006 -
2007 R$ 5.441.395,12
2008 R$ 6.616.202,11
2009 R$ 8.046.819,38
2010 R$ 10.274.627,19
2011 R$ 11.805.175,45
2012 R$ 13.663.009,15
2013 R$ 16.022.096,24
2014 R$ 16.837.041,21
2015 R$ 8.075.865,46

* Ján/07 a jun/15
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resumo das transferências constitucionais da união ao Município de Paraty

FPM ITR LC 87/96 LC 87/96 CIDE FEX FUNDEF FUNDEB

 R$ -

 R$ 200.000,00

 R$ 400.000,00

 R$ 600.000,00

 R$ 800.000,00

 R$ 1.000.000,00

 R$ 1.200.000,00

 R$ 1.400.000,00

 R$ 1.600.000,00

 R$ 1.800.000,00

 R$ 2.000.000,00

FP
M ITR

LC
 87/96

LC
 87/96

CIDE
FE

X

FU
NDEF

FU
NDEB FPM 

98% 

ITR 
1% 

LC 87/96 
1% 

LC 87/96 
0% 

CIDE 
0% 

FEX 
0% 

FUNDEF 
0% FUNDEB

0%

Transferências Constitucionais - 1996
 

FPM 
83% 

ITR
 

1%
 

LC 87/96 
7%

 

LC 87/96
 9%

 

FEX
0%

 
 

FUNDEB
0%

Transferências Constitucionais - 1997

 R$ -

 R$ 500.000,00

 R$ 1.000.000,00

 R$ 1.500.000,00

 R$ 2.000.000,00

 R$ 2.500.000,00

CIDE
0%

FUNDEF
0%

FPM ITR LC 87/96 LC 87/96 CIDE FEX FUNDEF FUNDEB

FP
M ITR

LC
 87/96

LC
 87/96

CIDE
FE

X

FU
NDEF

FU
NDEB

48% 

0% 3% 0% 0% 0% 

49% 

0% 

 R$ -

 R$ 500.000,00

 R$ 1.000.000,00

 R$ 1.500.000,00

 R$ 2.000.000,00

 R$ 2.500.000,00
FPM ITR LC 87/96 LC 87/96 CIDE FEX FUNDEF FUNDEB

Transferências Constitucionais - 1998

FP
M ITR

LC
 87/96

LC
 87/96

CIDE
FE

X

FU
NDEF

FU
NDEB

FPM ITR LC 87/96 LC 87/96 CIDE FEX FUNDEF FUNDEB

Transferências Constitucionais - 1999

51%  

0% 2% 0% 0% 

0% 

47%  

0% 

 R$ -

 R$ 500.000,00

 R$ 1.000.000,00

 R$ 1.500.000,00

 R$ 2.000.000,00

 R$ 2.500.000,00

FP
M ITR

LC
 87/96

LC
 87/96

CIDE
FE

X

FU
NDEF

FU
NDEB

Transferências Constitucionais - 2000

FPM 
51% 

 
 

LC 87/96 
3% 

LC 87/96 
0% 

CIDE 
0% 

FEX  
0%  

FUNDEF 
46% 

FUNDEB 
0% 

 R$ -

 R$ 500.000,00

 R$ 1.000.000,00

 R$ 1.500.000,00

 R$ 2.000.000,00

 R$ 2.500.000,00

 R$ 3.000.000,00

FP
M ITR

LC
 87/96

LC
 87/96

CIDE
FE

X

FU
NDEF

FU
NDEB ITR

0%

 R$ -

 R$ 500.000,00

 R$ 1.000.000,00

 R$ 1.500.000,00

 R$ 2.000.000,00

 R$ 2.500.000,00

 R$ 3.000.000,00

 R$ 3.500.000,00

FP
M ITR

LC
 87/96

LC
 87/96

CIDE
FE

X

FU
NDEF

FU
NDEB

50%  

0%2%  
0%  0%  

0%  

48%  

0%  

FPM ITR LC 87/96 LC 87/96 CIDE FEX FUNDEF FUNDEB

Transferências Constitucionais - 2001

FPM ITR LC 87/96 LC 87/96 CIDE FEX FUNDEF FUNDEB

Transferências Constitucionais - 2002

49%  

1%  2%  0%  0%  0%  

48%  

0%  

FP
M ITR

LC
 87/96

LC
 87/96

CIDE
FE

X

FU
NDEF

FU
NDEB

 R$ -

 R$ 500.000,00

 R$ 1.000.000,00

 R$ 1.500.000,00

 R$ 2.000.000,00

 R$ 2.500.000,00

 R$ 3.000.000,00

 R$ 3.500.000,00

 R$ 4.000.000,00

FPM ITR LC 87/96 LC 87/96 CIDE FEX FUNDEF FUNDEB

Transferências Constitucionais - 2003

54%  

0%  2%  
0%  

0%  0%  

44%  

0%  

FP
M ITR

LC
 87/96

LC
 87/96

CIDE
FE

X

FU
NDEF

FU
NDEB

 R$ -

 R$ 500.000,00

 R$ 1.000.000,00

 R$ 1.500.000,00

 R$ 2.000.000,00

 R$ 2.500.000,00

 R$ 3.000.000,00

 R$ 3.500.000,00

 R$ 4.000.000,00

 R$ 4.500.000,00

FPM ITR LC 87/96 LC 87/96 CIDE FEX FUNDEF FUNDEB

Transferências Constitucionais - 2004

51%  

0% 2%
 1%  

0%0%  

46%  

0%  

 R$ -
 R$ 500.000,00

 R$ 1.000.000,00
 R$ 1.500.000,00
 R$ 2.000.000,00
 R$ 2.500.000,00
 R$ 3.000.000,00
 R$ 3.500.000,00
 R$ 4.000.000,00
 R$ 4.500.000,00
 R$ 5.000.000,00

FP
M ITR

LC
 87/96

LC
 87/96

CIDE
FE

X

FU
NDEF

FU
NDEB

FPM ITR LC 87/96 LC 87/96 CIDE FEX FUNDEF FUNDEB

Transferências Constitucionais - 2005
 

54%  

1%  1% 0%  1%  
0%

 

43%  

0%  

 R$ -

 R$ 1.000.000,00

 R$ 2.000.000,00

 R$ 3.000.000,00

 R$ 4.000.000,00

 R$ 5.000.000,00

 R$ 6.000.000,00

FP
M ITR

LC
 87/96

LC
 87/96

CIDE
FE

X

FU
NDEF

FU
NDEB
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 R$ -

 R$ 1.000.000,00

 R$ 2.000.000,00

 R$ 3.000.000,00

 R$ 4.000.000,00

 R$ 5.000.000,00

 R$ 6.000.000,00

 R$ 7.000.000,00

FP
M ITR

LC
 87/96

LC
 87/96

CIDE
FE

X

FU
NDEF

FU
NDEB

Transferências Constitucionais - 2006

FPM  
54%  

ITR  
0% 

LC 87/96  
1%  

LC 87/96  
0% 

CIDE  
1% 

FEX
1%

 

FUNDEF  
43%  

FUNDEB  
0%  

Transferências Constitucionais - 2007

FPM  
55%  

ITR 
0% 

LC 87/96
1%  

LC 87/96
0%  

CIDE  
1%

FEX 
0%

FUNDEF 
0% 

FUNDEB  
43%  

 R$ -

 R$ 1.000.000,00

 R$ 2.000.000,00

 R$ 3.000.000,00

 R$ 4.000.000,00

 R$ 5.000.000,00

 R$ 6.000.000,00

 R$ 7.000.000,00

 R$ 8.000.000,00

FP
M ITR

LC
 87/96

LC
 87/96

CIDE
FE

X

FU
NDEF

FU
NDEB

Transferências Constitucionais - 2008

FPM  
55%  

ITR  
1%  

LC
87/96

0%

 
 LC 87/96  

0%  
CIDE  
1%  

FEX
 

1%
 

FUNDEF 
0%  

FUNDEB  
42%  

 R$ -
 R$ 1.000.000,00
 R$ 2.000.000,00
 R$ 3.000.000,00
 R$ 4.000.000,00
 R$ 5.000.000,00
 R$ 6.000.000,00
 R$ 7.000.000,00
 R$ 8.000.000,00
 R$ 9.000.000,00

 R$ 10.000.000,00

FP
M ITR

LC
 87/96

LC
 87/96

CIDE
FE

X

FU
NDEF

FU
NDEB

FPM ITR LC 87/96 LC 87/96 CIDE FEX FUNDEF FUNDEB

Transferências Constitucionais - 2009
 

FP
M ITR

LC
 87/96

LC
 87/96

CIDE
FE

X

FU
NDEF

FU
NDEB

49%  

1%  1%  0%  0%  0%
0%

 

49%  

 R$ -

 R$ 1.000.000,00

 R$ 2.000.000,00

 R$ 3.000.000,00

 R$ 4.000.000,00

 R$ 5.000.000,00

 R$ 6.000.000,00

 R$ 7.000.000,00

 R$ 8.000.000,00

 R$ 9.000.000,00

FPM ITR LC 87/96 LC 87/96 CIDE FEX FUNDEF FUNDEB

Transferências Constitucionais - 2010
 

FP
M ITR

LC
 87/96

LC
 87/96

CIDE
FE

X

FU
NDEF

FU
NDEB

 R$ -

 R$ 2.000.000,00

 R$ 4.000.000,00

 R$ 6.000.000,00

 R$ 8.000.000,00

 R$ 10.000.000,00

 R$ 12.000.000,00

45%  

1%  
0%  0% 

1%  
0%

0%  

53%  

FPM ITR LC 87/96 LC 87/96 CIDE FEX FUNDEF FUNDEB

Transferências Constitucionais - 2011
 

FP
M ITR

LC
 87/96

LC
 87/96

CIDE
FE

X

FU
NDEF

FU
NDEB

 R$ -

 R$ 2.000.000,00

 R$ 4.000.000,00

 R$ 6.000.000,00

 R$ 8.000.000,00

 R$ 10.000.000,00

 R$ 12.000.000,00

 R$ 14.000.000,00

49%  

1%0%  0%  1%  0%  0%  

49%  

FPM ITR LC 87/96 LC 87/96 CIDE FEX FUNDEF FUNDEB

Transferências Constitucionais - 2012
 

FP
M ITR

LC
 87/96

LC
 87/96

CIDE
FE

X

FU
NDEF

FU
NDEB

 R$ -

 R$ 2.000.000,00

 R$ 4.000.000,00

 R$ 6.000.000,00

 R$ 8.000.000,00

 R$ 10.000.000,00

 R$ 12.000.000,00

 R$ 14.000.000,00

 R$ 16.000.000,00

47% 

0%0%  0%  0%
1%0%  

52% 

Transferências Constitucionais - 2013

FP
M ITR

LC
 87/96

LC
 87/96

CIDE
FE

X

FU
NDEF

FU
NDEB

FPM  
45%  

ITR  
0%  LC 87/96  

0%  
LC 87/96 

0%  

CIDE
 0%  FEX  

0%  
FUNDEF 

0% 

FUNDEB  
55%  

 R$ -

 R$ 2.000.000,00

 R$ 4.000.000,00

 R$ 6.000.000,00

 R$ 8.000.000,00

 R$ 10.000.000,00

 R$ 12.000.000,00

 R$ 14.000.000,00

 R$ 16.000.000,00

 R$ 18.000.000,00

FPM ITR LC 87/96 LC 87/96 CIDE FEX FUNDEF FUNDEB

Transferências Constitucionais - 2014
 

FP
M ITR

LC
 87/96

LC
 87/96

CIDE
FE

X

FU
NDEF

FU
NDEB

45%  

1% 0%  0%  
0%  0%  0%  

54%  

 R$ -

 R$ 2.000.000,00

 R$ 4.000.000,00

 R$ 6.000.000,00

 R$ 8.000.000,00

 R$ 10.000.000,00

 R$ 12.000.000,00

 R$ 14.000.000,00

 R$ 16.000.000,00

 R$ 18.000.000,00

FPM ITR LC 87/96 LC 87/96 CIDE FEX FUNDEF FUNDEB

Transferências Constitucionais - 2015
 

FP
M ITR

LC
 87/96

LC
 87/96

CIDE
FE

X

FU
NDEF

FU
NDEB

48%  

0%0%  
0%0%  0% 0% 

52%  

 R$ -

 R$ 1.000.000,00

 R$ 2.000.000,00

 R$ 3.000.000,00

 R$ 4.000.000,00

 R$ 5.000.000,00

 R$ 6.000.000,00

 R$ 7.000.000,00

 R$ 8.000.000,00

 R$ 9.000.000,00
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receitas de outras fontes de 1996 a 2015 (parcial) (1/2)

ano FPM itr lc 87/96 lc 87/96-1579

1996 R$ 1.837.205,74 R$ 11.648,06 R$ 28.644,23 -

1997 R$ 1.964.572,86 R$ 12.656,94 R$ 166.513,36 R$ 209.928,17

1998 R$ 1.951.305,34 R$ 25.593,38 R$ 113.233,36 R$ 926,47

1999 R$ 2.214.685,27 R$ 25.014,38 R$ 85.072,83 -

2000 R$ 2.806.145,28 R$ 25.255,94 R$ 139.756,03 -

2001 R$ 2.967.440,46 R$ 14.088,42 R$ 133.017,36 -

2002 R$ 3.395.880,54 R$ 46.536,74 R$ 149.016,54 -

2003 R$ 4.045.133,25 R$ 26.605,83 R$ 120.882,76 -

2004 R$ 4.428.840,15 R$ 33.920,16 R$ 126.049,32 -

2005 R$ 5.511.805,22 R$ 32.111,33 R$ 125.853,36 -

2006 R$ 6.073.066,99 R$ 29.265,21 R$ 91.866,22 -

2007 R$ 6.977.024,26 R$ 33.879,36 R$ 93.884,65 -

2008 R$ 8.626.420,39 R$ 156.318,56 R$ 91.769,87 -

2009 R$ 8.036.030,76 R$ 188.732,65 R$ 91.494,48 -

2010 R$ 8.615.744,54 R$ 149.740,79 R$ 90.617,70 -

2011 R$ 11.911.887,18 R$ 111.554,65 R$ 88.749,60 -

2012 R$ 12.256.103,71 R$ 102.414,30 R$ 92.180,64 -

2013 R$ 13.112.009,28 R$ 81.028,15 R$ 93.095,64 -

2014 R$ 14.243.188,50 R$ 152.914,53 R$ 101.330,16 -

2015 R$ 7.449.294,70 R$ 3.338,52 R$ 45.175,40 -

total R$ 128.423.784,42 R$ 1.262.617,90 R$ 2.068.203,51 R$ 210.854,64

receitas de outras fontes de 1996 a 2015 (parcial) (2/2)

ano cide FeX Fundef Fundeb total

1996 - - - - R$ 1.877.498,03

1997 - - - - R$ 2.353.671,33

1998 - - R$ 1.997.040,07 - R$ 4.088.098,62

1999 - - R$ 2.027.905,49 - R$ 4.352.677,97

2000 - - R$ 2.506.276,83 - R$ 5.477.434,08

2001 - - R$ 2.858.934,68 - R$ 5.973.480,92

2002 -  - R$ 3.274.102,56 - R$ 6.865.536,38

2003 - - R$ 3.252.820,65 - R$ 7.445.442,49

2004 R$ 74.36,54 R$ 15.540,92 R$ 4.023.264,16 - R$ 8.701.981,25

2005 R$ 111.324,71 R$ 30.914,87 R$ 4.367.865,13 - R$ 10.179.874,62

2006 R$ 110.070,58 R$ 79.254,04 R$ 4.747.119,84 - R$ 11.130.642,88

2007 R$ 115.081,47 R$ 66.558,81 - R$ 5.441.395,12 R$ 12.727.823,67

2008 R$ 97.643,91 R$ 216.193,21 - R$ 6.616.202,11 R$ 15.804.548,05

2009 R$ 58.689,41 R$ 77.451,08 - R$ 8.046.819,38 R$ 16.499.217,76

2010 R$ 107.878,68 R$ 88.086,19 - R$ 10.274.627,19 R$ 19.326.695,09

2011 R$ 138.149,82 R$ 90.964,50 - R$ 11.805.175,45 R$ 24.146.481,20

2012 R$ 75.449,82 R$ 110.540,61 - R$ 13.663.009,15 R$ 26.299.698,23

2013 R$ 3.847,05 - - R$ 16.022.096,24 R$ 29.312.076,36

2014 R$ 7.788,11 R$ 66.049,34 - R$ 16.837.041,21 R$ 31.408.311,85

2015 R$ 520,94 - - R$ 8.075.865,46 R$ 15.574.195,02

total R$ 900.811,04 R$ 841.553,57 R$ 29.055.329,41 R$ 96.782.231,31 R$ 259.545.385,80

  royalties  

Royalties e dependência de transferências em 2013

Município

Royalties
recebidos

(r$ 
milhões)

Ranking  
dos 

royalties 
recebidos

Royalties 
per 

capita 
(R$) 

Ranking 
dos 

royalties 
per capita

Grau de 
dependência 

de 
transferência 

e royalties

Proporção 
dos royalties 

na receita 
total

Paraty 80,03 13 2.029,45 9 85% 45%
Fonte: TCE/RJ (2014)

50% 

1% 1% 0%  0% 0% 

11% 

37% 

Resumo das receitas de outras fontes 
FPM ITR LC 87/96 LC 87/96-1579 CIDE FEX FUNDEF FUNDEB
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receitas totais e per capita de 2013, com indicadores

Município
receita total 

em 2013
(r$ milhões)

Ranking  
da receita 

total

Receita per 
capita em 
2013 (R$) 

Ranking 
da receita 
total per 

capita

esforço 
tributário
em 2013

Paraty 179 35 4.527,28 18 12,5%
Fonte: TCE/RJ (2014)

despesas
Este item trata das despesas incorridas pelo poder público de Paraty entre janeiro de 1996 e 
junho de 2015, inclusive os gastos com pessoal, algo crucial para o setor público.

investimento per capita e grau de investimento em 2013

Município
investimento

per capita (r$)

Ranking do
investimento

per capita

Grau de 
investimento

Ranking 
do Grau de 

investimento
Paraty 101,56 66 2% 81

Fonte: TCE/RJ (2014)

despesa corrente per capita e comprometimento em 2013

Município

despesa 
corrente

per capita 
(r$)

Ranking de
despesa 
corrente

per capita

comprometiento
de receita com a
despesa corrente

Ranking do 
comprometiento receita/

despesas correntes

Paraty 4.000,20 19 89 60
Fonte: TCE/RJ (2014)

despesas totais e per capita de 2013

Município
despesa 

total
(r$ milhões)

Ranking  
da despesa 

total

apresentou 
equilíbrio 

orçamentário

Depesa per 
capita (R$) 

Ranking da 
despesa total 

per capita
Paraty 163 39 Sim 4.133,11 22

Fonte: TCE/RJ

despesa por categoria econômica (1/2)*

despesa total despesas 
correntes

Pessoal e 
encargos 

sociais

Juros e 
encargos da 

dívida

outras 
despesas 
correntes

2002 26.990.598,00 22.152.619,00 12.023.287,00 0,00 10.129.332,00

2003 36.245.659,34 30.004.656,59 14.297.994,26 0,00 15.706.662,33

2004 31.557.775,51 28.672.722,49 15.171.069,43 0,00 13.501.653,06

2005 38.709.636,23 32.074.658,17 18.360.227,98 0,00 13.714.430,19

2006 52.231.033,00 39.814.031,00 21.299.862,00 0,00 18.514.169,00

2007 63.096.148,00 48.702.917,00 23.883.225,00 0,00 24.819.692,00

2008 81.924.560,70 63.222.712,12 28.475.851,13 0,00 34.746.860,99

2009 118.611.488,70 93.308.698,85 42.660.148,90 0,00 50.648.549,95

2010 162.015.583,00 121.102.304,00 52.377.897,00 0,00 68.724.407,00

2011 158.683.689,02 133.721.270,59 61.527.375,40 22.244,89 72.171.650,30

2012 152.999.462,58 140.400.512,37 78.281.631,81 0,00 62.118.880,56

2013 162.985.037,00 157.743.777,70 87.602.070,10 0,00 70.141.707,60

* Em reais - preços correntes 

Fonte: Compara Brasil, com base nos dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do IBGE.

despesa por categoria econômica (2/2)*

despesas de 
capital

investimentos inversões fi-
nanceiras

amortização da 
dívida

2002 4.837.979,00 4.773.516,00 0,00 64.463,00

2003 6.241.002,75 6.097.701,19 0,00 143.301,56

2004 2.885.053,02 2.645.690,92 0,00 239.362,10

2005 6.634.978,06 6.317.715,51 2.000,00 315.262,55

2006 12.417.002,00 11.908.651,00 300.000,00 208.351,00

2007 14.393.231,00 13.205.078,00 739.224,00 448.929,00

2008 18.701.848,58 17.081.317,78 1.200.000,00 420.530,80

2009 25.302.789,85 24.184.229,85 178.560,00 940.000,00

2010 40.913.279,00 38.428.207,00 0,00 2.485.072,00

2011 24.962.418,43 21.906.223,96 0,00 3.056.194,47

2012 12.598.950,21 9.062.546,60 0,00 3.536.403,61

2013 5.241.259,30 4.004.791,52 0,00 1.236.467,78

* Em reais - preços correntes  

Fonte: Compara Brasil, com base nos dados da STN e do IBGE.
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despesa por Função* (1/5)

total geral da 
despesa por 

função

total da 
despesa por 

função
legislativa Judi-

ciária
essencial à 

Justiça
administra-

ção

2002 0,00 26.990.598,00 1.244.991,00 0,00 133.735,00 5.004.123,00

2003 0,00 36.245.659,34 1.296.097,05 0,00 308.083,84 10.005.358,59

2004 0,00 31.557.775,51 1.368.358,52 0,00 630.469,96 3.368.379,27

2005 0,00 38.709.636,23 1.695.676,01 0,00 366.004,35 4.671.261,17

2006 0,00 52.231.033,00 2.047.165,00 0,00 732.406,00 7.714.196,00

2007 0,00 63.096.148,00 2.582.890,00 0,00 1.625.347,00 8.802.837,00

2008 0,00 81.924.560,70 2.812.000,00 0,00 1.834.191,02 12.047.594,05

2009 0,00 118.611.488,70 3.392.000,00 0,00 993.840,70 17.037.088,00

2010 162.015.583,00 162.015.583,00 3.219.741,00 0,00 1.772.896,00 19.903.238,00

2011 158.683.689,02 158.683.689,02 3.516.168,59 0,00 3.152.952,07 18.632.041,03

2012 152.999.462,58 152.999.462,58 4.328.000,00 0,00 1.617.817,30 20.469.154,47

2013 162.985.037,00 162.985.037,00 4.709.999,90 0,00 1.625.193,60 22.394.294,92
* Em reais - preços correntes 

Fonte: Compara Brasil, com base nos dados da STN e do IBGE

despesa por Função* (2/5)

defesa 
nacional

segurança 
pública

relações 
exteriores

assistência 
social

Previdên-
cia social saúde

2002 0,00 838.969,00 0,00 714.796,00 0,00 6.225.413,00

2003 0,00 733.737,51 0,00 767.484,31 0,00 8.295.939,62

2004 0,00 900.514,83 0,00 776.868,82 0,00 7.904.499,53

2005 0,00 1.160.426,82 0,00 1.261.484,85 0,00 8.155.244,83

2006 - 1.189.421,00 0,00 1.586.285,00 0,00 10.794.835,00

2007 0,00 1.564.334,00 0,00 1.796.007,00 0,00 14.857.315,00

2008 0,00 1.621.908,89 0,00 2.212.680,64 0,00 18.557.582,31

2009 0,00 2.468.820,00 0,00 2.974.906,00 0,00 30.134.536,00

2010 0,00 3.038.577,00 0,00 3.741.555,00 0,00 36.637.020,00

2011 0,00 3.111.930,97 0,00 3.631.011,25 0,00 37.582.204,15

2012 0,00 2.836.884,30 0,00 2.776.201,17 0,00 42.771.487,98

2013 0,00 4.296.412,70 0,00 3.444.131,60 0,00 49.733.874,00
* Em reais - preços correntes

(-) dados não disponíveis.

Fonte: Compara Brasil, com base nos dados da STN e do IBGE.

despesa por Função* (3/5)

trabalho educação cultura
direitos 
da cida-

dania
urbanismo Habitação

2002 0,00 5.488.545,00 480.846,00 57.884,00 3.266.478,00 0,00

2003 0,00 6.098.660,46 670.153,27 0,00 5.242.328,30 0,00

2004 0,00 7.765.703,83 747.674,58 0,00 5.998.370,04 0,00

2005 0,00 8.689.437,53 550.685,18 0,00 9.418.749,17 0,00

2006 0,00 11.641.058,00 471.564,00 0,00 11.362.878,00 0,00

2007 0,00 13.359.445,00 1.281.212,00 0,00 12.342.455,00 0,00

2008 0,00 16.905.704,32 930.229,03 0,00 18.628.923,63 0,00

2009 0,00 20.609.192,00 593.895,00 0,00 24.936.345,00 0,00

2010 0,00 26.856.774,00 993.001,00 0,00 51.917.193,00 0,00

2011 0,00 31.825.853,99 2.604.596,59 0,00 39.904.767,00 0,00

2012 0,00 31.277.613,54 1.626.084,66 0,00 34.041.295,76 0,00

2013 0,00 32.200.680,70 1.355.856,80 0,00 31.962.235,10 0,00
* Em reais - preços correntes

Fonte: Compara Brasil, com base nos dados da STN e do IBGE.

despesa por Função* (4/5)

saneamento Gestão am-
biental

ciência e 
tecnologia agricultura organiza-

ção agrária
comércio e 

serviços

2002 1.029.069,00 5.000,00 0,00 586.741,00 0,00 827.498,00

2003 552.256,16 34.900,00 0,00 422.175,11 0,00 993.247,17

2004 202.149,33 48.020,00 0,00 354.275,03 0,00 975.198,84

2005 443.416,44 166.700,20 0,00 441.827,53 0,00 860.301,66

2006 69.000,00 1.615.504,00 0,00 273.785,00 0,00 1.320.998,00

2007 959.047,00 266.792,00 0,00 418.960,00 0,00 841.627,00

2008 659.990,94 497.903,60 0,00 378.771,73 0,00 2.311.781,05

2009 1.639.962,00 5.245.557,00 0,00 814.090,00 0,00 4.698.148,00

2010 407.498,00 1.070.931,00 0,00 1.170.018,00 0,00 7.346.383,00

2011 122.180,16 1.076.650,76 0,00 1.396.837,60 0,00 7.378.746,46

2012 104.145,00 997.265,94 0,00 1.449.372,94 0,00 3.995.878,54

2013 171.945,30 1.636.055,40 0,00 1.911.914,60 0,00 5.304.917,38
* Em reais - preços correntes

Fonte: Compara Brasil, com base nos dados da STN e do IBGE.
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despesa por Função* (5/5)

comuni-
cações energia transporte desporto e 

lazer
encargos 
especiais

total da despesa 
por função (in-

traorçamentária)

2002 0,00 0,00 880.794,00 194.839,00 0,00 0,00

2003 0,00 210.150,06 5.700,00 457.657,33 143.301,56 0,00

2004 0,00 0,00 1.983,68 272.965,15 239.362,10 0,00

2005 0,00 0,00 40.770,52 472.387,42 315.262,55 0,00

2006 0,00 0,00 622.390,00 581.196,00 208.352,00 0,00

2007 0,00 0,00 819.808,00 1.129.143,00 448.929,00 0,00

2008 0,00 0,00 645.690,77 1.459.077,92 420.530,80 0,00

2009 0,00 0,00 767.575,00 1.365.534,00 940.000,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00 1.455.686,00 2.485.072,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00 1.691.553,93 3.056.194,47 0,00

2012 0,00 0,00 0,00 1.171.857,37 3.536.403,61 0,00

2013 0,00 0,00 0,00 1.001.057,20 1.236.467,80 0,00
* Em reais - preços correntes

Fonte: Compara Brasil, com base nos dados da STN e do IBGE.

Principais receitas (1/3)

receita receitas  
correntes

receita  
tributária

receitas de 
contribuições

receita 
patrimonial

2002 28.083.195,00 29.591.550,00 4.933.999,00 97.313,00 510.892,00

2003 28.188.061,86 30.258.011,99 5.966.024,78 3.352.492,29 754.640,55

2004 32.879.318,17 33.600.606,92 7.942.808,18 2.397.819,25 173.702,26

2005 39.028.892,69 40.948.304,46 7.112.756,79 475.976,69 682.825,24

2006 51.737.944,00 54.940.369,00 8.068.746,00 282.246,00 946.417,00

2007 61.611.101,00 64.611.492,00 7.312.557,00 307.694,00 734.889,00

2008 102.245.900,20 105.308.215,30 10.853.558,94 334.621,39 1.487.885,46

2009 126.114.430,27 131.146.670,32 11.082.796,29 335.759,20 4.995.445,79

2010 163.556.519,00 131.827.966,00 12.465.451,00 324.486,00 3.794.880,00

2011 137.853.908,70 145.533.323,49 17.296.824,45 347.435,97 2.236.297,05

2012 172.920.553,16 181.220.463,54 22.820.637,51 384.895,27 1.863.424,68

2013 178.528.655,44 188.133.975,50 24.217.456,69 400.625,67 2.194.454,00
* Em reais - preços correntes

Fonte: Compara Brasil, com base nos dados da STN e do IBGE.

Principais receitas (2/3)

receita  
agropecuária

receita 
industrial

receita de 
serviços

transferências 
correntes

outras receitas 
correntes

receitas de 
capital

2002 0,00 0,00 468.717,00 22.318.696,00 1.261.933,00 286.525,00

2003 0,00 0,00 601.725,43 18.452.760,57 1.130.368,37 0,00

2004 0,00 0,00 541.841,64 20.903.086,22 1.641.349,37 1.623.826,37

2005 0,00 0,00 409.346,90 31.277.840,81 989.558,03 704.285,42

2006 0,00 0,00 384.639,00 42.149.389,00 3.108.932,00 75.623,00

2007 0,00 0,00 524.522,00 53.125.864,00 2.605.966,00 1.243.757,00

2008 0,00 0,00 469.821,06 90.572.710,10 1.589.618,30 2.474.515,78

2009 0,00 0,00 786.635,25 110.197.299,25 3.748.734,54 1.200.726,25

2010 0,00 0,00 561.802,00 110.296.705,00 4.384.642,00 2.003.692,00

2011 0,00 0,00 534.820,50 121.941.502,13 3.176.443,39 500.000,00

2012 0,00 0,00 575.214,24 152.195.263,66 3.381.028,18 647.794,70

2013 0,00 0,00 640.854,36 157.176.742,27 3.503.842,51 387.350,00
* Em reais - preços correntes

Fonte: Compara Brasil, com base nos dados da STN e do IBGE.

Principais receitas (3/3)

operações 
de crédito

alienação 
de bens

amortização de 
empréstimos

transferências 
de capital

outras receitas 
de capital

2002 0,00 0,00 0,00 286.525,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00 1.623.826,37 0,00

2005 0,00 0,00 0,00 704.285,42 0,00

2006 0,00 0,00 0,00 75.623,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00 1.243.757,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00 2.474.515,78 0,00

2009 0,00 0,00 0,00 1.200.726,25 0,00

2010 0,00 0,00 0,00 2.003.692,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

2012 0,00 147.794,70 0,00 500.000,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00 387.350,00 0,00

2002 0,00 0,00 0,00 286.525,00 0,00
* Em reais - preços correntes

Fonte: Compara Brasil, com base nos dados da STN e do IBGE.
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receitas e despesas (1/2)

receita total receitas correntes receitas de capital

2002 28.083.195,00 29.591.550,00 286.525,00

2003 28.188.061,86 30.258.011,99 0,00

2004 32.879.318,17 33.600.606,92 1.623.826,37

2005 39.028.892,69 40.948.304,46 704.285,42

2006 51.737.944,00 54.940.369,00 75.623,00

2007 61.611.101,00 64.611.492,00 1.243.757,00

2008 102.245.900,20 105.308.215,30 2.474.515,78

2009 126.114.430,27 131.146.670,32 1.200.726,25

2010 163.556.519,00 131.827.966,00 2.003.692,00

2011 137.853.908,70 145.533.323,49 500.000,00

2012 172.920.553,16 181.220.463,54 647.794,70

2013 178528655,44 188133975,50 387350,00

* Em reais - preços correntes
Fonte: Compara Brasil, com base nos dados da STN e do IBGE.

receitas e despesas (2/2)

deduções da 
receita corrente despesa total despesas correntes despesas de capital

2002 1.794.880,00 26.990.598,00 22.152.619,00 4.837.979,00

2003 2.069.950,13 36.245.659,34 30.004.656,59 6.241.002,75

2004 2.345.115,12 31.557.775,51 28.672.722,49 2.885.053,02

2005 2.623.697,19 38.709.636,23 32.074.658,17 6.634.978,06

2006 3.278.048,00 52.231.033,00 39.814.031,00 12.417.002,00

2007 4.244.148,00 63.096.148,00 48.702.917,00 14.393.231,00

2008 5.536.830,86 81.924.560,70 63.222.712,12 18.701.848,58

2009 6.232.966,30 118.611.488,70 93.308.698,85 25.302.789,85

2010 6.892.593,00 162.015.583,00 121.102.304,00 40.913.279,00

2011 8.179.414,79 158.683.689,02 133.721.270,59 24.962.418,43

2012 8.947.705,08 152.999.462,58 140.400.512,37 12.598.950,21

2013 9.992.670,06 162.985.037,00 157.743.777,70 5.241.259,30

* Em reais - preços correntes
Fonte: Compara Brasil, com base nos dados da STN e do IBGE.

tributos (1/2)

receita  
tributária impostos

impostos 
patrimônio e 

renda
iPtu irrF itbi

2002 4.933.999,00 4.054.130,00 0,00 1.731.368,00 0,00 696.116,00

2003 5.966.024,78 4.815.972,42 0,00 1.966.641,87 0,00 793.742,30

2004 7.942.808,18 5.558.700,99 3.443.537,63 2.439.889,96 304.818,34 698.829,33

2005 7.112.756,79 6.098.138,41 3.955.583,09 2.467.271,78 551.198,66 937.112,65

2006 8.068.746,00 6.994.985,00 4.692.366,00 3.032.837,00 604.995,00 1.054.534,00

2007 7.312.557,00 6.309.406,00 4.029.149,00 2.416.884,00 513.980,00 1.098.285,00

2008 10.853.558,94 9.335.109,07 6.311.234,21 3.089.119,23 889.473,30 2.332.641,68

2009 11.082.796,29 9.634.575,98 5.519.248,72 3.226.633,11 1.030.283,82 1.262.331,79

2010 12.465.451,00 10.814.635,00 6.206.227,00 3.331.172,00 854.788,00 2.020.267,00

2011 17.296.824,45 15.310.430,99 7.820.974,09 3.759.054,94 2.278.261,15 1.783.658,00

2012 22.820.637,51 20.675.890,94 12.807.989,46 4.113.796,47 5.084.191,68 3.610.001,31

2013 24.217.456,69 21.976.084,19 13.427.108,86 4.893.521,97 5.409.879,40 3.123.707,49

* Em reais - preços correntes
Fonte: Compara Brasil, com base nos dados da STN e do IBGE.

tributos (2/2)

imposto 
produção e 
circulação

iss taxas taxas - poder 
de polícia

taxas - pres-
tação de 
serviços

contribui-
ção de me-

lhoria

2002 0,00 1.443.941,00 877.882,00 310.620,00 567.262,00 1.987,00

2003 0,00 1.828.494,24 1.007.929,74 282.811,72 725.118,02 142.122,62

2004 2.115.163,36 2.115.163,36 1.106.056,20 361.787,46 744.268,74 1.278.050,99

2005 2.142.555,32 2.142.555,32 989.132,59 238.773,34 750.359,25 25.485,79

2006 2.302.619,00 2.302.619,00 1.072.969,00 507.306,00 565.663,00 792,00

2007 2.280.257,00 2.280.257,00 1.003.151,00 383.872,00 619.279,00 0,00

2008 3.023.874,86 3.023.874,86 1.516.702,85 371.609,08 1.145.093,77 1.747,02

2009 4.115.327,26 4.115.327,26 1.448.220,31 326.625,38 1.121.594,93 0,00

2010 4.608.408,00 4.608.408,00 1.650.816,00 321.994,00 1.328.822,00 0,00

2011 7.489.456,90 7.489.456,90 1.986.393,46 350.183,24 1.636.210,22 0,00

2012 7.867.901,48 7.867.901,48 2.144.746,57 447.536,37 1.697.210,20 0,00

2013 8.548.975,33 8.548.975,33 2.241.302,44 322.215,58 1.919.086,86 70,06

* Em reais - preços correntes
Fonte: Compara Brasil, com base nos dados da STN e do IBGE.
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 análise do quadro de pessoal  - Segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais 
(Munic), realizada pelo IBGE em 2013, o quadro de pessoal de Paraty apresentou um aumento 
significativo e nunca foi tão grande, desde 1999.

evolução do número de funcionários do município (1999-2013)

Paraty
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Fonte: TCE/RJ 2014

No entanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal afirma que no âmbito municipal, o gasto com pes-
soal não pode exceder 60% da receita corrente líquida.

O vínculo empregatício dos servidores e funcionários teve alterações no período, conforme gráfi-
co abaixo: 

total de funcionários da administração direta por vínculo empregatício (1999-2013)
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Fonte: TCE/RJ 2014

O quadro da administração de Paraty cresceu em 2013, sobretudo por força do aumento do nú-
mero de estatutários. A pesquisa realizada pelo IBGE não aponta funcionários na administração 
municipal indireta.

A carga tributária para cada contribuinte de Paraty é a 12ª mais alta do Estado do Rio de Janeiro, 
conforme abaixo.

carga tributária per capita em 2013

Município

carga 
tributária 
per capita 

(R$)

Ranking  
da carga 
tributária 
per capita

iPtu
per capita 

(R$)

Ranking  
do iPtu

per capita

ISS per 
capita (R$)

Ranking 
do ISS per 

capita

Paraty 682,64 12 124,09 14 216,79 22
Fonte: TCE/RJ (ranking em comparação aos demais municípios do Estado do Rio de Janeiro)

eleitores
Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RJ), constantes do site da Fundação Centro 
de Informações e Dados do Rio de Janeiro (Fundação Ceperj), em 2012 havia 25.794 eleitores de 
Paraty inscritos no TRE/RJ, classificados da seguinte forma:

eleitores por faixa etária

Faixa etária 16 e 17 anos 18 a 59 anos 60 a 79 anos acima de 79 anos

número de inscritos 400 21.636 3.195 563

TRE/RJ (2013)

eleitores por gênero

Feminino Masculino não informados

12.842 (49,79%) 12.920 (50,09%) 32 (0,12%)

TRE/RJ (2013)

locais de votação

Quantidade número de seções eleitorais

29 91
TRE/RJ (2013)
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Dimensão Cultural

CCCultura refere-se ao conjunto dos conheci-
mentos adquiridos, à instrução, ao saber, aos 
costumes, ao conjunto das estruturas sociais, 
religiosas, manifestações intelectuais e artísti-
cas que caracterizam uma sociedade.  Comu-
mente, a cultura é associada a altas formas de 
manifestação artística. Em Paraty, respira-se 
cultura. Seja por sua rica história, pelo preser-
vado patrimônio arquitetônico ou por ser palco 
da Flip (Feira Literária Internacional de Paraty). 

O município é tombado e o Iphan mostra uma 
preocupação com a preservação de valores 
artístico-culturais da cidade, como documen-
tal, folclórico e ambiental, além da arquitetura. 
Paraty, particularmente seu o casario, a preser-
vação do calçamento pé de moleque das suas 
ruelas e as igrejas de seu Centro Histórico, 

além das belezas naturais, há anos vem sendo 
utilizado como cenário para filmes de longa e 
curta-metragem, novelas, minisséries e casos 
especiais para a televisão, além de videoclipes, 
reportagens e peças publicitárias. O primeiro 
registro de filmagens é do filme Estrela da Ma-
nhã, de 1948, que teve roteiro de Jorge Amado 
e contou com Dorival Caymmi e Dulce Bressa-
ne. As produções são bem-vindas, desde que 
previamente aprovadas, para não causar trans-
tornos à população nem degradar o patrimônio.

Políticas públicas de incentivo à cultura
O Plano nacional de cultura (PNC) foi institu-
ído pela Lei 12.343, de 2 de dezembro de 2010, 
com a finalidade de planejar e implementar po-
líticas públicas de longo prazo voltadas à pro-
teção e promoção da diversidade cultural bra-

 estratégias para esta dimensão 

ações originais (dlis/oficina de plane-
jamento)

1.  Priorizar tratamento de esgotos com me-
lhoras na rede.

2. Zelar pelo tratamento da água.

3. Melhorar a coleta de lixo.

4.  Pensar em energia limpa e investir na rede 
elétrica do município.

5.  Apurar a urbanização e paisagismo dos 
bairros e centro histórico.

6.  Beneficiar as condições gerais do sistema de 
transportes (rodoviário, marítimo e aéreo).

7.  Regular o fluxo de automóveis em Trindade.

8.  Implantar uma sinalização turística.

9.  Definir a situação do turismo quanto à in-
fraestrutura e às operações.

10.  Implantar trilhas e roteiros turísticos e 
ecológicos: trilha Vila de Laranjeiras/Praia 
do Sono até Pouso de Cajaíbas, na Re-
serva Ecológica Estadual da Juatinga e 
Pedra da Cabeça do Índio.

11. Estimular a visitação adequada aos reci-
fes artificiais e naufrágios.

12. Capacitar instrutores das atividades.

13. Agir na melhoria da infraestrutura urbana.

14.  Estabelecer política pública para ordena-
mento territorial.

15. Exercer melhorias na segurança pública.

16.  Constituir e consolidar o potencial turístico.

17.  Incentivar parcerias intermunicipais e in-
ternacionais.

18.  Disseminar informações sobre desenvol-
vimento sustentável.

19. Gerenciar as áreas agrícolas.

20. Controlar e fiscalizar a pesca predatória. 

21.  Divulgar o município com estratégias es-
pecíficas de desenvolvimento local.

22. Implantar o Plano Diretor.

23. Controlar o crescimento desordenado.

24.  Pesquisar novos conceitos e modelos 
para a educação e a política.

25.  Alocar recursos municipais para 2016 nas 
ações de resíduos sólidos.

26.  Zelar pela sustentabilidade dos canais de 
comunicação comunitária.

27.  Delinear a capacitação técnica dos profis-
sionais na produção, criação, geração e 
transmissão de conteúdo.

ações complementares (Pesquisa mo-
nitorando a cidade)

28.  Controlar o crescimento da ocupação urbana.

29.  Garantir os direitos das comunidades locais

30.  Promover integração das diferentes áreas 
de formação específica aos professores.

31.  Estabelecer uma gestão municipal parti-
cipativa.

32.  Incluir no Plano Diretor as ações que 
transformem as áreas de interesses con-
flitantes em áreas para turismo sustentá-
vel de base comunitária.

33.  Integrar-se aos municípios da Região da 
Costa Verde para fortalecer as necessida-
des locais.

34. Estabelecer o ordenamento territorial.

35.  Desenvolver o Plano Municipal de Segurança.

36.  Criar políticas públicas voltadas ao orde-
namento do turismo.

37.  Buscar alternativas para diminuir o gasto 
com pessoal.

Possíveis parceiros
Associação de Moradores; Câmara Municipal; 
Colônia de Pescadores; Conselho Estadual 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; Con-
selhos Municipais; Entidades Religiosas; FIA; 
Juizado de Menores; Ministérios (Justiça, Tra-
balho); MP; ONGs; Prefeitura Municipal; Rits; 
SEA; Sebrae; Secretaria Estadual; Secretarias 
Municipais (Educação, Cultura, Esporte e La-
zer, Meio Ambiente, Promoção Social); Sepe; 
Sindicatos dos Trabalhadores; Universidades.

Possíveis fontes de financiamento
American Express Foundation; Banco do Bra-
sil; FAT; Fecam; Finep; Fundação Ford; Fun-
deb; Fundo de Defesa dos Direitos Difusos; 
Minc; Unimed; Johnson & Johnson Corporate 
Giving Program; LOA; LDO; Levi Strauss do 
Brasil; Ministério da Saúde; National Organi-
zation For Hearing Research Foundation.

Fórum DLIS - AGENDA 21 – Paraty

167

Fórum DLIS - AGENDA 21 – Paraty

166



sileira, que se expressa em “práticas, serviços 
e bens artísticos e culturais determinantes para 
o exercício da cidadania, a expressão simbólica 
e o desenvolvimento socioeconômico do País”.

Tem como objetivos o fortalecimento institucio-
nal e a definição de políticas públicas que asse-
gurem o direito constitucional à cultura, incluin-
do a proteção e promoção do patrimônio e da 
diversidade étnica, artística e cultural, a amplia-
ção do acesso à produção e a fruição da cultura 
em todo o território, a inserção da cultura em 
modelos sustentáveis de desenvolvimento so-
cioeconômico e o estabelecimento de um sis-
tema público e participativo de gestão, acom-
panhamento e avaliação das políticas culturais. 

Entre as disposições do plano, está a criação 
de dois sistemas: o sistema nacional de 
cultura (SNC), que constitui e institucionaliza 
entidades públicas de gestão da cultura e o 
sistema nacional de informações e indi-
cadores culturais (SNIIC), que faz a comuni-
cação e integração entre os membros do pri-
meiro. Tendo como diretriz o PNC, o Ministério 
da Cultura (Minc) anunciou 53 metas a serem 
cumpridas até 2020. A primeira delas é ins-
titucionalizar e implantar o SNC em todos os 
Estados e em 60% dos municípios brasileiros.

Em agosto de 2014, de acordo com o Minc, o 
Estado do Rio de Janeiro e 60 municípios flu-
minenses já haviam assinado acordos de ade-
são ao SNC. A Secretaria de Estado de Cultura 
(SEC) auxiliou, ainda, a criação da lei estadual 
de cultura e do Plano estadual de cultura.

A exemplo do governo federal, o projeto de lei 
do Plano Estadual de Cultura cria o sistema 
estadual de cultura, acompanhado de dire-
trizes e estratégias para o melhor cumprimen-
to de seus objetivos. O trabalho de constru-
ção participativa do plano e da lei de cultura 
começou em 2010, com encontros públicos 
nos 92 municípios do Estado, em todas as 
regiões, envolvendo mais de 5 mil pessoas.  

O projeto Mapa de cultura do Estado do Rio 
de Janeiro, realizado pela Secretaria de Esta-
do de Cultura, pretende mapear e divulgar as 
principais manifestações culturais dos municí-
pios. Trata-se do primeiro passo para preen-
cher a lacuna de informações sobre a cultura 
popular tanto do interior fluminense quanto de 
áreas mais remotas da Região Metropolitana. 
O resultado é um portal bilíngue na internet 
(http://mapadecultura.rj.gov.br) que reúne 3,5 

mil verbetes, 8 mil imagens e 120 vídeo-docu-
mentários sobre a cultura do Estado. O projeto 
prevê atualização periódica. 

A riqueza da cultura do Rio de Janeiro é 
abrangente. A Secretaria Estadual de Cultu-
ra destaca a presença, em diferentes regiões, 
das culturas africana, caiçara, indígena e de 
outros povos que migraram para o Brasil. São 
manifestações populares como a Festa do Di-
vino, em Paraty, exemplo que poderá ser visto 
mais adiante junto a muitos outros.
 

entenda 
Caiçara é o povo descendente do en-
contro de portugueses e índios e que, 
desde sua origem, optou por viver fora 
dos centros urbanos, junto ao mar, tiran-
do dele os recursos necessários à sua 
sobrevivência. 

 
História do Município de Paraty
Até a chegada dos portugueses ao Brasil, 
a região era ocupada por índios guaianás 
(goianas ou, ainda, guaianases). A data de 
fundação de Paraty não é consenso entre 
historiadores. Alguns afirmam que por volta 
de 1540/1560 já havia um núcleo devotado 
a São Roque no Morro da Vila Velha (hoje 
Morro do Forte); outros atestam que foi em 
1597, quando Martim Corrêa de Sá empreen-
de uma expedição contra os índios guaianás 
do Vale do Paraíba; alguns mais estabelecem 
o ano de 1600, quando havia um povoamen-
to de paulistas da Capitania de São Vicente. 
Ainda há os que apontam 1606 como o ano 
do surgimento da localidade, com a chega-
da dos primeiros sesmeiros da Capitania de 
Itanhahém que, acredita-se, tenha sido a ori-
gem do povoamento, como habitualmente na 
época, ocorria com o sistema de Capitanias 
Hereditárias à base da exploração dos bens 
naturais, defesa e fixação do homem à ter-
ra no Brasil. De todo modo, pode-se afirmar 
que, no início do século XVII, além dos índios 
guaianases, já havia um crescente grupo de 
paratienses estabelecidos por aqui.

Por volta de 1640, o núcleo chamado Paratii 
foi transferido para onde hoje se situa o Centro 
Histórico, em “légua e meia de terra entre os 
rios Paratiguaçu (hoje Perequê-Açu) e Patitiba” 
doadas por Maria Jácome de Mello. Esta, ao 
fazer a doação, teria imposto duas condições: 
que a nova capela fosse feita em devoção a 

Nossa Senhora dos Remédios – que, substi-
tuindo São Roque, tornou-se padroeira da ci-
dade até os dias de hoje – e que se guardasse 
a segurança dos gentios guaianases.

Em 1660, o florescente povoado se rebe-
la exigindo a separação de Angra dos Reis 
e elevação à categoria de Vila. Surgia, em 
1667, a Villa de Nossa Senhora dos Remé-
dios de Paratii. Convém salientar que Paraty 
foi a primeira cidade brasileira a ter sua au-
tonomia política decidida por escolha popu-
lar. A Vila vai, aos poucos, se transformando 
num importante entreposto comercial, favo-
recida por sua posição estratégica, ao fundo 
da Baía da Ilha Grande. Seu porto chegou a 
ser o maior exportador de ouro do Brasil e o 
segundo mais importante do País.

O caminho por terra que partia de Paraty e 
chegava a Minas Gerais, era o chamado “Ca-
minho do Ouro”. Tanto as riquezas de Minas 
Gerais quanto, posteriormente, o café do 
Vale do Paraíba saíam de lá para a Europa. 
Ao mesmo tempo, desembarcavam escravos, 
especiarias e, sobretudo, o luxo europeu para 
os barões do café. Seguiam pelo caminho 
do Ouro da Piedade, que já era usado pelos 
guaianases para descerem de Guaratinguetá 
para a pesca e preparo da farinha de peixe.

Com o declínio da extração e exportação do 
ouro, em meados do século XVIII, Paraty vai 
perdendo sua importância. Com o ciclo do café, 
a partir do século XIX, a cidade revive, tempo-
rariamente, seus prósperos dias de glória dos 
tempos coloniais. A produção de aguardente e 
derivados da cana também ajudou na economia 
local. Foi nesta época que Paraty virou sinônimo 
de pinga (com a grafia parati). No século XVIII, 
a cidade chegou a ter mais de 12 engenhos de 
cachaça e centenas de casas de moenda.

Em 1853, o distrito de São João Batista de 
Mamanguá passou a denominar-se Paraty-
Mirim, que foi elevado à condição de cida-
de com a denominação de Paraty, em 1844, 
pela Lei Provincial n.º 302, de 11 de março de 
1844, e confirmado pelo Decreto Estadual n.º 
28, de 3 de janeiro de 1890.

Em 1870, a antiga trilha de burros pela Serra 
do Mar perdeu sua função, devido à abertura 
de um novo caminho entre Rio e São Paulo 
– posteriormente transformado em ferrovia – 
pelo Vale do Paraíba, afetando de forma in-
tensa a atividade econômica de Paraty como 

um todo. Um segundo fator de decadência do 
comércio e da cidade foi a abolição da escra-
vatura, em 1888, causando um êxodo tal que, 
dos 16 mil habitantes existentes em 1851, 
restaram, no final do século XIX, apenas “600 
velhos, mulheres e crianças”, isolando Paraty 
definitivamente do País por décadas.

Enquanto abriam-se estradas por todo o ter-
ritório brasileiro, continuava-se chegando a 
Paraty como na época Colonial: de barco, 
vindo de Angra dos Reis. Somente a partir 
de 1950, foi aberta uma estrada de terra, via 
Cunha (SP), em estrada que só comportava 
movimento quando não chovia, e que apro-
veitava parte do trecho do antigo Caminho do 
Ouro, o mesmo usado posteriormente para o 
escoamento do café. Este isolamento invo-
luntário foi, paradoxalmente, o que preservou 
não só a estrutura arquitetônica urbana da ci-
dade como também seus usos e costumes.

Em divisão territorial de 1960, o município 
passa a ser constituído de três distritos: Para-
ty, Paraty-Mirim e Tarituba (ex-Humaitá) e as-
sim permanece até os dias de hoje. Paraty é 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, des-
de 1958. Em 1966 foi finalmente convertida 
a Monumento Nacional. A Unesco reconhece 
na cidade o conjunto arquitetônico mais har-
monioso do século XVIII. Seu centro histórico 
é bem preservado, com casarões e Igrejas 
que nos mostram como era a vida nos sécu-
los passados. Suas ruas são protegidas por 
correntes para impedir o acesso de carros, 
calçadas com pedras pés de moleque e foram 
todas traçadas do nascente para o poente e 
do norte para o sul, com um encurvamento 
que tanto defenderia a cidade do ataque dos 
piratas como também dos ventos encanados. 
Paraty foi projetada quase ao nível do mar, 
levando em conta o fluxo das marés. Como 
resultado, muitas de suas ruas são periodica-
mente inundadas pelas águas da maré cheia, 
devido à inclinação em direção ao mar, que 
auxilia no escoamento das águas das chuvas. 

Após a abertura da Estrada Paraty-Cunha, e 
principalmente depois da construção da BR-
101, trecho Rio-Santos, na década de 1970, 
ganha novo impulso e torna-se polo de tu-
rismo nacional e internacional, devido ao seu 
bom estado de conservação e às belezas na-
turais da região, formadas por florestas, ilhas 
e praias, muitas selvagens, além de terras 
indígenas demarcadas, onde os guaranis ten-
tam manter suas tradições.
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Em sua área encontram-se o Parque Nacio-
nal da Serra de Bocaina, a Área de Proteção 
Ambiental do Cairuçu – onde está a Vila da 
Trindade –, a Reserva da Juatinga, e, ainda, 
faz limite com o Parque Estadual da Serra do 
Mar. Atualmente os segmentos de turismo 
fortemente incentivados são o cultural, o ma-
rítimo e o ecológico.

entenda 
A grafia do nome Paraty é motivo de 
polêmica. O tupinólogo Eduardo de Al-
meida Navarro aponta, para o topônimo 
“Paraty”, a etimologia tupi parati’y, com 
o significado de “rio dos paratis”, pela 
junção de parati (parati) e ‘y (rio). “Para-
ti”, nome tupi de uma espécie de peixe 
da família dos mugilídeos, foi o escolhido 
pelos índios guaianás para batizar o local, 
tendo como significado “peixe de rio em 
abundância”. Os jesuítas, catequizadores 
dos índios e os primeiros a estudar suas 
línguas, tinham o costume de substituir 
o duplo “i” pela letra “y” ficando assim o 
nome da cidade de “Paraty”. Entretanto, 
em 1943, quando houve uma reforma or-
tográfica eliminando, entre outros, o “y” 
do vocabulário, o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) passou a 
escrever o nome da cidade com “i”, em-
bora no Vocabulário Ortográfico Oficial, a 
Academia Brasileira de Letras considere 
que “os topônimos de tradição histórica 
secular não sofrem alteração alguma na 
sua grafia”. Em vez de Parati, a prefeitura 
e, principalmente, os cidadãos, decidi-
ram pela grafia Paraty. Em resumo, Para-
ty, a cidade, grafa-se com “Y”. O cidadão 
é paratiense ou paratyense, conforme a 
página do município no site IBGE Cida-
des; parati é um tipo de peixe e como 
muitos chamam a cachaça; e Paratii é a 
antiga grafia em Tupi.

aspectos histórico-culturais
Maçonaria - Uma curiosidade se mistura à 
história de Paraty, considerada a cidade mais 
maçônica do Brasil, graças à arquitetura civil e 
ao arruamento. Tanto ruas quanto sobrados an-
tigos apresentam simbologia dos maçons. Se-
gundo pesquisas, a Maçonaria teria se instalado 

no município no início do século XVIII. A cidade 
nesta época já tinha um “arruador”, pessoa 
responsável pela construção de praças e ruas, 
com seu traçado torto para desviar das casas 
o vento encanado e distribuir equitativamente 
o sol nas residências. Segundo habitantes lo-
cais, três cunhais em cantaria (pedra lavrada), 
encontrados em algumas esquinas, foram colo-
cados para formar o triângulo maçônico. Talvez 
isso explique as ruas “entortadas” do arruador.

As colunas das ruas de Paraty formam um 
pórtico, uma a direita e outra à esquerda da 
porta de entrada das casas, com a função de 
informar ao “irmão” visitante que ali morava 
um maçom, que certamente daria todo apoio 
necessário. Na fachada de diversos sobrados 
encontram-se estampados alguns dos símbo-
los mais representativos, como o triângulo e o 
compasso. Por meio desta simbologia, o ini-
ciado poderia até saber o grau do maçom de 
cada residência. A presença, nas casas, do 
azul e do vermelho associados ao branco é 
constante, também encontrados na bandeira 
do município, sendo o azul usado pela Maço-
naria Simbólica e o vermelho pela Filosófica. 

A simbologia também passa pela proporção 
dos vãos entre as janelas. O segundo espaço 
é o dobro do primeiro e o terceiro a soma dos 
dois anteriores, ou seja, a soma das partes é 
igual ao todo, resumido num retângulo áureo 
de concepção maçônica. A escala de 1:33.33 
foi utilizada nas plantas das casas. Esta é 
uma característica da Ordem Filosófica, que 
tem o número 33 como grau máximo. Além 
disso, Paraty possui 33 quarteirões e, vigia-
dos na época, por 33 fiscais de quarteirão. O 
número em si já é uma referência muito forte.

A antiga Loja Maçônica União e Beleza foi pre-
sumivelmente fundada no início do ano de 1700 
e, ao ser fechada, mais de um século depois, 
foram doados à Câmara de Vereadores de Pa-
raty, sofás em jacarandá e palhinha, nos quais 
se veem triângulos encimados por pentagra-
mas (símbolo do Aprendiz Maçom) que até hoje 
se encontram no Plenário da Câmara Municipal 

Atualmente, a cidade possui hoje apenas uma 
loja maçônica (fundada em 1983 e filiada à Gran-
de Loja ARLS União e Beleza nº 88), que é bem 
atuante, com trabalho social e comunitário.

religiosidade - A história de Paraty carrega 
uma forte influência religiosa, especificamente 
católica, vinda de Portugal. O Centro Históri-

co possui quatro igrejas, cada uma destinada 
a uma camada da população. 

Igreja de Nossa Senhora das Dores (Capelinha 
das Dores) - Datada de 1800, a capelinha é 
a igreja mais recente, tendo sido construída 
para a aristocracia branca frequentá-la. O galo 
cata-vento na torre é uma das características 
marcantes da arquitetura portuguesa. No inte-
rior destaca-se a delicadeza do rendilhado em 
madeira nas sacadas e no coro, o cemitério em 
estilo columbário, circundando o pátio interno.

Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São 
Benedito - Destinada aos negros escravos e 
por eles construída, em 1722, e totalmente 
reedificada em meados de 1757. Possui ima-
gens de São Benedito e de São João Batista. 
A construção da atual torre sineira lateral é 
datada de 1852. A fachada é do mesmo tipo 
das capelas mineiras do século XVIII, com 
uma porta e duas janelas no coro. O frontão 
triangular, com um óculo, é encimado por 
uma cruz. O conjunto dos altares laterais é a 
mais importante talha das igrejas de Paraty. 
Destaca-se, ainda, o lustre em cristal com um 
suporte em forma de abacaxi e os altares em 
talha dourada de São Benedito e São João.

Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remé-
dios - A construção original, em taipa, que deu 
origem ao núcleo urbano, é de 1646. Em seu 
lugar, foi iniciada outra maior, de pedra e cal, 
concluída em 1712 que, por sua vez, deu lugar 
à construção atual, iniciada em 1787 e con-
cluída somente em 1873. As torres da igreja, 
no entanto, ficaram inacabadas. A quantidade 
de vezes que teve de ser ampliada mostra o 
tamanho da fé do povo da época. É o princi-
pal centro de atividades religiosas da cidade. 
Entre elas, a tradicional Festa do Divino, que 
ocorre 50 dias após a Páscoa. De estilo neo-
clássico, com nave única e dois corredores la-
terais, conserva características do século XVIII. 
Foi tombada pelo Iphan em 1962. Em 2011, foi 
concluída uma ampla restauração. 

Igreja de Santa Rita (Igreja Santa Rita dos Mu-
latos) - Construída, em 1722, pela Irmandade 
dos de Santa Rita dos Pardos Libertos, forma-
da por homens pardos alforriados com a ajuda 
de devotos brancos para atender à classe dos 
mulatos. Constitui-se na mais antiga edificação 
religiosa da cidade e, até a conclusão da Igreja 
de Nossa Senhora dos Remédios, foi a Matriz 
de Paraty e, curiosamente, durante muito tem-
po, foi usada pela elite branca da cidade em 

substituição à Matriz de Nossa Senhora dos 
Remédios. O conjunto é construído em pedra e 
cal e é composto de igreja, consistório, sacris-
tia, cemitério e pátio ajardinado. Sua fachada é 
típica das igrejas jesuítas, com três janelas no 
coro, uma porta e frontão curvilíneo. Enciman-
do a torre do campanário há um galo de grimpa 
(cata-vento) em cobre. Lá funciona atualmente 
o Museu de Arte Sacra de Paraty, criado em 
1973, onde são encontradas cerca de 200 pe-
ças em seu acervo, dentre elas prataria, ourive-
saria, imagens e mobiliários. 

Igreja de Nossa Senhora da Conceição - 
Construção de 1720 faz parte do conjunto ar-
quitetônico da Fazenda Paraty-Mirim. A Igreja 
é simples e tem um altar dedicado a Nossa 
Senhora da Conceição, cuja imagem em ma-
deira encontra-se no Museu de Arte Sacra de 
Paraty. Construído em pedra e cal, o templo 
apresenta linhas simples. Na fachada, com 
duas janelas no coro e porta com moldura 
em cantaria, destaca-se o nicho destinado ao 
sino, junto a um dos cunhais. O interior é sin-
gelo. O retábulo, com seu dossel e sanefas 
recortadas na madeira, guarda semelhança 
com os Passos da Paixão de Paraty. No alto, 
a silhueta de um par de anjos.

Festividades - A influência religiosa não se 
traduz só na arquitetura, como também nas 
tradicionais festas que até hoje acontecem 
na cidade histórica de Paraty, como Corpus 
Christi, Festa de Nossa Senhora dos Remé-
dios, Festa de Santa Rita, entre outras.

Cinquenta dias após o domingo de Páscoa, as 
bandeiras vermelhas em procissão anunciam a 
Festa do Divino Espírito Santo. Realizada des-
de o século XVIII, mantém em Paraty muito do 
seu caráter e características originais. Continua 
sendo acompanhada pela folia e pela banda de 
música, assim como existe, ainda hoje, a tradi-
cional distribuição de carne e o almoço servi-
do ao povo na véspera do dia de Pentecostes. 
Danças folclóricas, como a ciranda, a jardineira, 
o cateretê, a das fitas e a dos velhos, alegram 
o público e o “Imperador”, figura igualmente 
tradicional no festejo e que carrega a coroa 
e o cetro de prata, presidindo as cerimônias. 
Os fiéis acompanham, com devoção, o Bando 
Precatório pelas ruas da cidade, as procissões, 
as ladainhas da novena e as missas cantadas. 
Entre o profano e o religioso, durante dez dias, 
as alvoradas são festivas. A programação cul-
tural inclui pau de sebo, corrida de canoa cai-
çara e apresentação dos bonecos folclóricos.
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Tão grandiosa e bela quanto a Festa do Divino 
é a Festa de São Benedito e de Nossa Senhora 
do Rosário, protagonizada por negros, reúne 
devotos de todas as etnias. A celebração, que 
ocorre em novembro, começa numa sexta e 
termina no domingo do Cristo Rei. Na procis-
são de encerramento, que leva as imagens até 
a Igreja de São Benedito e Nossa Senhora do 
Rosário, são mais de 200 coroinhas seguindo 
o rei e a rainha, figuras emblemáticas, que re-
presentam os antigos líderes escravos. Com 
danças folclóricas do jongo e outras de origem 
africana, a festa acaba com queima de fogos.

No dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora 
da Conceição, quando surge a primeira estrela 
no céu, começa a Folia de Reis. Até o dia 20 de 
janeiro, os cantadores e suas violas, cavaqui-
nhos, pandeiros e caixas visitam as casas dos 
moradores da cidade para anunciar em versos 
o nascimento e a visita dos Reis ao Menino 
Jesus. A Folia de Reis de Paraty não tem ban-
deira, palhaços ou mascarados, tão presentes 
nas folias de outras regiões. É o espetáculo do 
canto, da bebida e da comida fartas.

Na noite de quinta-feira da Semana Santa, os 
devotos conduzem tochas e velas pelas ruas da 
cidade, que ficam às escuras para a Procissão 
do Fogaréu. Os fiéis representam a prisão de Je-
sus Cristo e percorrem o Centro Histórico levando 
a imagem de Nosso Senhor da Cana Verde, em 
marcha acelerada e entoando a ladainha de To-
dos os Santos. A procissão começa na sacristia 
da Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios, 
à meia-noite, e entra em outras igrejas pelas por-
tas laterais, saindo sempre pela porta da frente de 
cada templo, até que retorna à igreja de origem. 

eventos culturais - A cultura é bastante presen-
te em Paraty, sendo o evento mais concorrido e 
conceituado a Festa Literária Internacional de Pa-
rati (Flip).  Realizada desde 2003, a Flip conta com 
a presença de escritores nacionais e estrangeiros 
que participam de palestras, shows, conversas in-
formais, exposições, oficinas, exibições de filmes, 
leituras de peças teatrais e debates nos prédios 
históricos ou em tendas armadas nas ruas. São 
mais de 200 eventos a cada edição, distribuídos 
entre a programação principal e a programação 
paralela. A cada ano, a festa é dedicada à me-
mória de um grande escritor. Os homenageados, 
em ordem cronológica, foram respectivamente, 
Vinícius de Moraes, Guimarães Rosa, Clarice Lis-
pector, Jorge Amado, Nelson Rodrigues, Macha-
do de Assis, Manuel Bandeira, Gilberto Freyre, 
Oswald de Andrade, Carlos Drummond de An-

drade, Graciliano Ramos e Millôr Fernandes. Em 
2015, a 13ª edição do evento ocorreu entre 1 e 
5 de julho, teve a curadoria do editor e jornalista 
Paulo Werneck e homenageou Mario de Andrade. 

A Flipinha é um evento educativo voltado para 
o público infantil, criado para estimular e in-
centivar a leitura entre alunos e professores 
da rede escolar. Promove atividades que vão 
além do período de realização da Flip, como 
seminários e ciclos de literatura, oficina de 
ilustrações, capacitação em teatro, literatura 
e música, encontros dos alunos com escrito-
res e ilustradores. A Biblioteca Flipinha, braço 
do projeto, tem acervo de 12 mil títulos des-
tinados aos públicos infantil e juvenil. A Flipi-
nha desenvolveu ainda o FlipZona – voltado 
para jovens de 14 a 19 anos –, cujo foco é a 
produção de curtas-metragens, documentá-
rios e animações sobre o patrimônio cultural 
de Paraty, realização de projetos culturais e 
elaboração de conteúdo para redes sociais. 

O Curto Circuito Off Flip foi criado há mais 
de dez anos por pessoas de várias partes do 
País, com o objetivo de fazer surgir um movi-
mento democrático e festivo, essencialmente 
livre e informal para dar voz a artistas de ex-
pressões diversas que desejavam apoiar e va-
lorizar as manifestações culturais da região e 
estar, ainda que extraoficialmente (isto é, em 
off) na Festa Literária Internacional de Paraty. 
A iniciativa, independente e paralela à Flip, em 
2005, passou a receber o apoio da prefeitu-
ra de Paraty, vindo a tornar-se patrimônio do 
povo da cidade. Tem como atrações diversas 
atividades entre elas,  saraus de poesia;  lan-
çamentos de livros e CDs; shows musicais; a 
Gastronomia Sustentável de Paraty; a tradi-
cional  Picareta Cultural; o HaiCai Combat; 
o PoeMatrix; o Balcão Poético da CEU; a Off 
Livros; performances; manifestações diversas 
das culturas afro, caiçara e indígena; poemas 
cantados; folclore musicado e muita celebra-
ção à criatividade popular. 

O tradicional Festival da Pinga de Paraty é 
frequentado todos os anos por milhares de 
visitantes. Criado em 1982, o perfil do even-
to foi aos poucos se alterando e o nome foi 
definitivamente mudado, há dois anos, para 
Festival da Cachaça, Cultura e Sabores de 
Paraty para privilegiar a cultura regional, que 
tem tudo a ver com a história da cachaça do 
local. Reúne os alambiques mais tradicionais 
da cidade em torno de uma programação in-
tensa e variada. São quatro dias de shows, 

apresentações de manifestações folclóricas 
e degustação, nos estandes montados para 
exposição e comercialização da bebida.

A programação do Festival Internacional de 
Cinema fica, a cada ano, mais abrangente: 
retrospectivas e lançamentos, curtas e víde-
os, filmes nacionais e estrangeiros.

Paraty tem espaço para todos os sons, in-
cluindo jazz, blues, R&B, soul. O Bourbon 
Street Music Festival foi realizado pela pri-
meira vez em 2009. Anualmente, ocorre em 
junho e dura três dias e, entre as atrações há 
performances na rua durante todo o festival.

Incluído no calendário oficial da cidade, o 
Paraty em Foco recebe nomes expressivos 
tanto nacionais como internacionais. Durante 
cinco dias, a programação abre espaço para 
reflexões sobre a fotografia, conversas, expo-
sições, encontros, workshops, lançamentos 
de livros e projeções. Como contrapartida so-
cial, reserva parte das vagas dos workshops 
para moradores da cidade interessados em 
fotografia. E também criou um programa edu-
cativo no qual 12 jovens recebem aulas e ma-
terial didático e passam a integrar a equipe do 
festival. Em setembro, na Rua do Comércio. 

Realizado pela primeira vez em 2009, o En-
contro Internacional de Aquarelistas foi cria-
do com o objetivo de promover a troca de 
experiências entre pintores de aquarelas e 
criar um espaço de exposição ao público. A 
programação do evento, único do gênero no 
País, acontece na Casa da Cultura e oferece 
debates, workshop e uma exposição dos tra-
balhos dos artistas inscritos.

O festival Dança Paraty reúne mais de mil 
participantes entre coreógrafos, diretores ar-
tísticos, professores de dança e dançarinos. 
São inscritos, em média, 60 grupos, alguns 
deles com até 80 bailarinos. De caráter com-
petitivo, foi realizado pela primeira vez em 
2004 e é disputado nas categorias infantil, 
juvenil, adulto amador e profissional. Nas mo-
dalidades balé clássico, contemporâneo, mo-
derno, jazz, sapateado, dança de rua e fol-
clore. Há mostras paralelas, cursos, palestras 
e exposições. Professores dão aulas abertas 
nas tendas e também na periferia da cidade. 
O festival acontece em junho, no Espaço do 
Produtor Rural, em frente à rodoviária. 

O Festival do Camarão teve sua primeira edi-
ção ainda na década de 1970, como parte da 
Festa de São Pedro. Tornou-se independente 
em 1992, durante o feriado de Corpus Christi, 
e marca o fim do defeso do camarão, período 
em que a pesca é proibida. Pratos da culiná-
ria caiçara com o crustáceo são oferecidos 
em barraquinhas montadas na Ilha do Araújo. 

Paraty se enfeita de muitas cores e máscaras, 
e abre as ruas para os blocos e manifestações 
tradicionais em seu Carnaval de Rua. Após a 
abertura oficial pelo Rei Momo e pela Rainha, 
ao som da Banda Santa Cecília, brincadeiras 
como o irreverente Bloco da Lama, os Assom-
brosos do Morro, Patitiba e os Bonecos Gigan-
tes tomam conta das ruas. Na tenda armada na 
Praça da Matriz, onde há sempre uma matinê, 
o povo bate palmas para o Teatro de Bonecos, 
a Velha Guarda de Paraty, a Folia do Pimenta.

Desde 1986, os sábados de carnaval de Pa-
raty não são os mesmos. O Bloco da Lama 
espanta as energias negativas e os maus flui-
dos para garantir o bom astral no carnaval. A 
lama é obrigatória, dos pés à cabeça, entre 
os foliões, mas a fantasia pode ganhar outros 
adereços: folhas, cipós, arame, papel. Maté-
ria orgânica, de preferência. Criado por um 
grupo de amigos enlameados que se reuniam 
para catar caranguejo, o bloco aumenta a 
cada ano. O percurso já não passa mais pelo 
Centro Histórico por conta da quantidade de 
gente. Agora, o trajeto é todo na Avenida Ja-
baquara. Dura, em média, uma hora e meia e 
termina com um saudável banho de mar. 

alambiques - Acredita-se que, a partir de 
1600, a bebida tenha começado a ser alam-
bicada em terras paratienses. E, mesmo sem 
ter sido pioneira na produção da aguarden-
te de cana, Paraty – “quer pelas suas terras, 
quer pelas suas águas ou lenhas” ou ainda 
pelos segredos da própria alambicagem – foi 
a mais importante região produtora de pinga 
no Brasil Colônia. Não apenas na Corte como 
na Colônia, todos pediam uma dose de parati 
quando desejavam uma simples aguardente.

A pinga produzida em Paraty fez tanta fama 
pela sua qualidade, segundo Monsenhor Pi-
zarro e outros historiadores, que custava mais 
caro que todas as demais comercializadas no 
País; e sua importância socioeconômica foi 
tão grande desde 1700, que acabou tendo 
seu próprio nome como sinônimo de aguar-
dente até meados do século XX.
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Por conta da sua alta produção, proveniente 
dos mais cem alambiques de aguardente que 
funcionavam no município a partir de meados 
de 1700, pagou parte do resgate do Rio de Ja-
neiro, que havia sido invadido pelo pirata fran-
cês Dougay Trouin. Há registros de que, em 
1820, funcionavam 12 engenhos de açúcar e 
cerca de 150 alambiques em Paraty. Por isso, o 
nome da cidade já foi sinônimo de cachaça. No 
entanto, a cidade conta hoje apenas com seis 
alambiques, todos funcionando artesanalmente 
com roda d’ água, moenda, barril de carvalho, 
fogão de cobre e fogo a lenha: Cachaça Co-
queiro, Cachaça Corisco, Cachaça Maria Iza-
bel, Cachaça Paratiana e Mulatinha, Cachaça 
Pedra Branca e Cachaça Engenho D’Ouro, uni-
dos na Associação dos Produtores de Cachaça 
de Paraty, bastante atuante. Entre os produ-
tos com Indicação de Procedência (IP), estão 
a cachaça, a cachaça envelhecida, a cachaça 
premium e a extra premium e a aguardente de 
cana composta azulada. Mais detalhes sobre a 
certificação da cachaça são encontrados na Di-
mensão econômica deste documento.

caminho do ouro - Construído por escra-
vos entre os séculos XVII e XIX, a partir de 
trilhas dos índios guaianases, o Caminho do 
Ouro ou Caminho Velho é um dos trechos da 
Estrada Real, rota oficial indicada pela Co-
roa Portuguesa para o escoamento do ouro, 
como controle para o pagamento de impos-
tos. Está bastante preservado e se encontra 
envolto pela exuberância da Mata Atlântica do 
Parque Nacional da Serra da Bocaina. Ponto 
de passagem obrigatório, nos séculos XVII e 
XVIII, o caminho tem um total de 710 quilô-
metros divididos em 27 trechos e ligava Minas 
Gerais a Rio de Janeiro e São Paulo. No cha-
mado “Ciclo do Ouro”, Paraty exercia a fun-
ção de entreposto comercial e também por 
sua posição geográfica, porto escoadouro da 
produção de ouro de Minas para Portugal. Foi 
uma das mais importantes cidades portuárias 
do século XVIII. Por todo o trajeto da Estrada 
Real foram colocados marcos sinalizadores e 
a visitação só é permitida com guias autoriza-
dos, pois o Caminho do Ouro hoje passa por 
propriedades particulares. 

centro Histórico de Paraty - Remonta aos 
idos de 1820, quando suas ruas já possuíam 
calçamento pé de moleque. A presença das 
águas, com a invasão das marés na lua cheia, 
a cultura do café e da cana, o porto e seus 
piratas e a maçonaria determinaram o traçado 

do Centro Histórico de Paraty. As ruas foram 
todas traçadas do nascente para o poente e 
do norte para o sul. Todas as construções das 
moradias eram regulamentadas por lei, po-
dendo pagar com multa ou prisão quem de-
sobedecesse às determinações. A maçonaria 
deixou sua forte marca nas fachadas dos so-
brados com desenhos geométricos, em relevo. 
O Centro Histórico, considerado pela Unesco 
como “o conjunto arquitetônico colonial mais 
harmonioso” é Patrimônio Nacional tombado 
pelo Iphan. Suas ruas preservam ainda o en-
canto colonial, aliado a um variado comércio 
e a expressões culturais e artísticas muito in-
tensas. Os carros apenas podem circular pelas 
ruas que fazem limite com o Centro: Patitiba, 
Domingos G. de Abreu, Aurora e Rua Fresca. A 
maioria das ruas do Centro Histórico tem dois 
nomes, frutos de decretos municipais confli-
tantes com o costume já instalado.  

edificações históricas na cidade
Prédio da Antiga Caserna da Fortaleza da 
Patitiba (ex-cadeia) - Construção datada do 
início do século XVIII é um dos elementos do 
quartel do ex-forte da Patitiba. Arquitetura mi-
litar de um pavimento, em planta quadrangu-
lar, ainda original. 

Passos da Paixão - Tradição que veio de Por-
tugal ainda no Brasil Colônia, os Passos da 
Paixão são pequenos altares públicos incrus-
tados nas fachadas de casas ou igrejas do 
centro histórico, fechados por portas que se 
abrem para a rua, usados somente na Pro-
cissão dos Passos da Paixão de Cristo, na 
Sexta-Feira Santa. Cada um dos seis Passos 
representa momentos da Paixão de Cristo, 
rumo à crucificação. A procissão para em 
todos eles, fazendo orações. Dos originais, 
todos do século XVIII, restam apenas cinco, 
dois autênticos e três reformados. 

Chafariz do Pedreira – Foi construído em 
mármore branco, em 1851, para abastecer a 
cidade de água, conduzida em tubos de pe-
dra talhada. 

Forte Defensor Perpétuo – Localizado a um 
quilômetro de Paraty, foi construído em 1703 
e reconstruído em 1822, quando recebeu o 
nome de Defensor Perpétuo em homenagem 
a D. Pedro I. Dos sete fortes que defenderam 
Paraty da invasão dos piratas é o único ainda 
existente. A construção, que anteriormente 
abrigava instalações militares, alojamentos 

de soldados e cadeia, assemelha-se a uma 
construção residencial do século XVIII. No 
local funciona o Museu de Artes e Tradições 
Populares de Paraty. 

Engenho Boa Vista – Localizado a seis qui-
lômetros de Paraty, data, provavelmente, do 
século XVIII. Foi um dos mais tradicionais 
alambiques de Paraty. 

Paraty ainda conta com outras edificações 
históricas como o Prédio da Prefeitura e Câ-
mara Municipal/Paço Municipal; a Santa Casa 
de Misericórdia de Paraty; o Sobrado da Rua 
Dona Geralda; o Sobrado dos Bonecos.

espaços culturais
A Casa da Cultura de Paraty é um centro 
cultural que oferece exposição permanente 
sobre a cultura paratiense e outras temporá-
rias. Em seu auditório sempre há programa-
ções variadas de teatro, cinema, eventos etc. 
Outros centros de arte são encontrados na 
cidade: Atelier de Pintura em Seda, Atelier de 
Artes Lúcio Cruz, Atelier de Artes Plásticas 
Studio Bananal, Atelier do Dalcir, Atelier Vaca 
Amarela, Praça Atelier, Nossa Casa Atelier.

O Cineclube Paraty promove, além de pro-
jeção de filmes, mostras, festivais, debates, 
oficinas etc. As sessões, sempre com entrada 
franca, acontecem na Casa da Cultura e na 
Sala Iphan, na Praça da Matriz. 

O sobrado da Casa da Cultura, localizado no 
Centro Histórico, data de 1754 e funciona como 
centro cultural desde 2004. Tem auditório, café, 
livraria, pátio e sala de exposições. O segun-
do piso é ocupado por uma exposição perma-
nente. A programação inclui apresentações de 
teatro, exposições temporárias, shows e con-
certos, sessões de cineclube, saraus e lança-
mentos de livros. A casa é administrada pela 
própria comunidade, numa organização não-
governamental composta por associações cul-
turais, de moradores e de cidadãos em geral. 

Administrada pelo Instituto Histórico e Artís-
tico de Paraty, a Biblioteca Municipal Fábio 
Villaboim foi criada no século XIX, tendo pas-
sado por revitalização em 1992. Reúne em 
seu acervo livros e documentos históricos 
dos séculos XVIII a XXI. 

Aberta em 2005, a Galeria Zoom, localizada 

na Rua do Comércio, tem sempre uma expo-
sição montada. 

Aberto em 1973, o Museu de Arte Sacra de 
Paraty tem um rico acervo, composto de pe-
ças produzidas entre os séculos XVII e XX. São 
cerca de 200 itens, entre imagens, mobiliário, 
prataria, ourivesaria, joias e objetos litúrgicos, 
como cálices, coroas, bacias, sinetas e turíbu-
los. Instalado na Igreja de Santa Rita, as peças 
localizadas ao longo da nave, do altar-mor e da 
sacristia, assim como os próprios altares, tam-
bém são consideradas integrantes do museu. 

O ponto de cultura Resgate da Cerâmica 
Guarani e Capacitação para seu Registro 
Audiovisual, da Associação Artístico e Cul-
tural Nhandeva, oferece cursos e oficinas da 
técnica, além de registro audiovisual, digital 
e produção artística. O objetivo, como o pró-
prio nome diz, é o resgate e manutenção da 
cerâmica guarani. 

Localizado no Forte Defensor Perpétuo, 
construído em 1703, o Centro de Artes e Tra-
dições Populares de Paraty possui exposição 
permanente de objetos e utensílios do perío-
do colonial e peças de artesanato caiçara. 

Criado com o objetivo de manter viva a tra-
dição da folia, o Galpão do Carnaval oferece 
oficinas de arte tendo o papel machê como 
base para a produção das peças relacionadas 
à festa momesca. Na Rua Marechal Deodoro.

Teatro Espaço - Com seus 94 lugares, recebe 
grupos e companhias de teatro, dança, circo e 
música tanto nacionais como internacionais. Foi 
criado em 1985 para ser a sede do Grupo Con-
tadores de Estórias. Conhecido pela qualidade 
do seu trabalho, o grupo foi fundado por Marcos 
e Rachel Ribas em 1971. Desde 1981 está ra-
dicado em Paraty. Já encantou plateias de mais 
de 15 países, tendo se apresentado em teatros e 
festivais importantes no Brasil e no exterior, sem-
pre aclamado pelo público e pela crítica espe-
cializada. Apresenta-se regularmente no Teatro 
Espaço, em peças para adultos, sem o uso da 
fala, apenas utilizando bonecos, as quartas-fei-
ras e sábados, e tem conquistado um público 
sempre crescente. Suas apresentações viraram 
programa obrigatório, sendo recomendadas pe-
los principais guias e publicações culturais e tu-
rísticas de todas as nacionalidades. 

O Ponto de Cultura Arteatro “Mascaradinhos 
e Teatro Popular” oferece cursos livres, ateli-
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ês de pesquisa e de confecção de máscaras, 
e ainda promove espetáculos e exposições.

A Companhia Imperial de Paraty promove um 
espetáculo itinerante, que sai da Praça da Ma-
triz, passa pela Casa da Cultura e pela Igreja 
de Santa Rita e volta pela Rua do Comércio 
ao ponto de partida. O texto mistura perso-
nagens que viveram em Paraty do século XVII 
ao início do século XX e que são interpretados 
por pessoas da região. Os atores em cena não 
são, necessariamente, profissionais: no elen-
co há guias de turismo, agricultores, garçons, 
estudantes e donas de casa. De forma lúdica 
e didática, eles encenam as raízes culturais de 
Paraty, ao som de flauta doce e percussão.

O Ponto de Cultura Caiçara da Juatinga é criação 
da ONG Verde Cidadania, fundada no começo 
dos anos 2000. A ONG atua nas comunidades 
tradicionais caiçaras das localidades do Sono e 
de Pouso da Cajaíba, distantes cerca de três ho-
ras de barco da cidade de Paraty. O carro-chefe 
do projeto são as oficinas de “Memória Cultural” 
e de “Informática e Educomunicação”. A primeira 
tem o objetivo de resgatar atividades da cultura 
local, com o ensino de artesanato (cestaria, rede 
de pesca, barcos em madeira, entre outros), his-
tórias tradicionais e culinária caiçara. Já a “Infor-
mática e Educomunicação” busca a democrati-
zação do acesso às novas tecnologias, por meio 
do ensino dos primeiros passos do uso de um 
computador, design gráfico e digitação, além de 
haver aulas de fotografia e filmagem.

Musicalidade
Comunidade Quilombola Caminho da Inde-
pendência – O lugar que já foi um quilombo 
busca manter a cultura negra com ativida-
des como capoeira, jongo, percussão e ar-
tesanato. É também onde acontece a festa 
da Consciência Negra. Em 1999, os descen-
dentes dos quilombolas ganharam o título de 
propriedade da terra.

Sociedade Musical de Santa Cecília (SMSC) 
- Fundada oficialmente em abril de 1954, sua 
origem estaria em duas outras bandas, a Lira 
da Juventude e a 25 de Dezembro, ambas 
fundadas no século XIX. Ainda hoje, a SMSC, 
com todos os instrumentos a que uma gran-
de banda tem direito, mantém um repertório à 
antiga, de dobrados, hinos, sambas e valsas, 
boa parte composta por músicos paratienses 
na primeira metade do século XX.

Cirandeiros - O “Coroas Cirandeiros” é o grupo 

de cirandeiros mais antigo de Paraty que toca 
quando há programação na Praça da Matriz 
com bandola, timba, viola de dez cordas, pan-
deiro, violão e cavaquinho. O “Grupo de Ciran-
deiros Sete Unidos” foi criado em 1970, e é 
formado por membros de uma mesma família. 
O povoado de Tarituba mantém a tradição de 
festa com música e danças como ciranda, ca-
teretê, cana verde, tontinha, caboco véio, arara, 
caranguejo e chapéu e abriga: a “Ciranda de Ta-
rituba”, em atividade desde a década de 1970; 
o “Grupo de Dança Folclórica de Tarituba”, que 
atua na preservação das danças seculares em 
seus bailes próprios e em eventos oficiais de Pa-
raty, como valseado, dança de par e em fila; e a 
“Escola Ciranda de Tarituba”, que oferece ofici-
nas de música, dança, artesanato. O grupo de 
cirandeiros “Os Caiçaras” foi criado em 1993, 
apresenta-se nas festas oficiais e visita outras 
cidades. O “Grupo de Folia de Reis Estrela do 
Oriente”, criado oficialmente em 2007, reúne 
muitos mestres cirandeiros na sua formação. 

Numa mistura de rock e ritmos mais popula-
res fora de Paraty, foi criada a Ciranda Elétri-
ca, que divide palcos e ruas com os grupos 
de ciranda tradicionais.

outros atrativos de Paraty 
O Paraty Sport Aventura é o maior parque de 
arvorismo do Brasil, com cinco percursos da 
modalidade e tirolesas, com níveis de dificul-
dade diferenciados. O Parque Temático Mini 
Estrada Real tem miniaturas dos monumen-
tos e construções da Estrada Real (Caminho 
do Ouro). Várias cidades de Minas Gerais e a 
própria cidade de Paraty encontram-se muito 
bem representados com seus casarões, igre-
jas e pontos turísticos. As peças são todas 
elaboradas pelo artista Marcelo Castanheira. 
A visita guiada conta a história de cada local.  

 atividades artesanais  – Levando-se em 
consideração o tamanho da produção, as prin-
cipais atividades artesanais de Paraty são: bor-
dado, culinária típica e trabalhos em madeira, 
feito por famílias caiçaras habitantes do Saco 
do Mamanguá que mantém suas tradições vi-
vendo da pesca, da agricultura de subsistência 
e do artesanato. O artesanato caiçara é feito 
com madeira de árvores da própria região, 
principalmente a caixeta, que é leve e de fácil 
manuseio. É por isso muito usada nos barqui-
nhos decorativos. As peças produzidas, prin-
cipalmente remos e barcos, são vendidos em 
lojas de artesanato e náutica de Paraty. 

 estratégias para esta dimensão 

ações originais (dlis)
1. Revitalizar o patrimônio histórico-cultural.

2. Criar campanha de valorização da cultura e história locais.

3. Valorizar a cultura e os grupos tradicionais.

4. Capacitar as pessoas envolvidas na cultura de Paraty.

ações complementares (pesquisa monitorando a cidade)
5. Dar sustentabilidade à iniciativa cultural de pequenas empresas.

6. Fomentar a Agenda 21 por meio do cinema.

7. Criar uma Gastronomia Sustentável.

8. Integrar um Plano de Cultura entre áreas das políticas municipais.

9. Resgatar a cultura caiçara.

Possíveis parceiros
Associação de Artesãos; Associações de Moradores; Entidades Religiosas; Inepac; Iphan; ONGs; 
Secretarias Municipais (Educação, Cultura, Turismo); Universidades.

Possíveis fontes de financiamento
BNDES; Faperj; Finep; LDO; LOA; Ministérios (Cultura, Ciência e Tecnologia); 
Programa Petrobras Cultural.

Fórum DLIS - AGENDA 21 – Paraty

177

Fórum DLIS - AGENDA 21 – Paraty

176



  Dimensão 
       Ambiental   

AAA sustentabilidade ambiental é um dos oito Ob-
jetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), 
uma agenda global estratégica, com partici-
pação do Brasil, em prol de um desenvolvi-
mento econômico inclusivo e sustentável que 
erradique a fome e elimine a extrema pobreza. 
Conforme o pacto, para alcançar a sustentabi-
lidade os países têm que atingir quatro metas, 
apontadas no Relatório de Acompanhamen-
to e Monitoramento dos ODM, do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada e Secretaria de 
Planejamento e Investimentos Estratégicos, em 
2014, sendo duas referentes ao acesso à água 
potável e ao saneamento básico e melhoria das 
condições de vida da população urbana. As 
outras duas dizem respeito à proteção dos re-
cursos ambientais e da biodiversidade. Relacio-
nam-se a ações e políticas de preservação da 
cobertura vegetal, controle de desmatamentos 
ilegais e mitigação das mudanças do clima. 

Apesar da existência de áreas ainda bem con-
servadas em Paraty, inúmeras ameaças à con-
servação e, sobretudo, à preservação da na-
tureza vêm se intensificando no decorrer dos 
anos. As principais ameaças – que vêm sendo 
corrigidas – são a especulação imobiliária, a 
ocupação desordenada, a caça, o turismo de-
sordenado de massa, a falta de saneamento e 
a geração e destinação incorreta de lixo. 

A dimensão ambiental propõe verificar a ca-
pacidade de suporte e as formas para a ma-
nutenção e sustentabilidade dos ecossistemas 
de Paraty para a conservação dos recursos 
naturais. Para isso, será necessário fazer uma 
contextualização, considerando as caracterís-
ticas físicas, climáticas e geográficas do mu-
nicípio, e enumerar as unidades de proteção 
ambiental localizadas no município, descreven-
do como são mantidas e seu atual estado de 
conservação. Somente assim será possível ter 
uma fotografia atual das transformações que o 
homem exerce – mesmo que em maior ou me-
nor grau – e como priorizar as ações que sejam 
favoráveis à preservação ambiental e minimizar 
ou combater as situações adversas.

aspectos climáticos
Paraty possui clima tipo megatérmico superú-
mido, com elevadas temperaturas e alta pluvio-

sidade, concentrada principalmente no verão. 
A conjugação dos fatores dinâmicos e das ca-
racterísticas fisiográficas locais, principalmente 
a presença das escarpas da Serra do Mar, pos-
sibilita a ocorrência de um dos mais elevados 
índices pluviométricos anuais do território flumi-
nense na Região Hidrográfica da Baía da Ilha 
Grande, onde se localiza o Município de Paraty. 
As elevações topográficas constituem o domí-
nio de Mata Atlântica e floresta perenifólia – que 
ocupam cerca de 75% do território de Paraty 
– e apresentam índices pluviométricos que po-
dem ultrapassar os 2,5 mil milímetros anuais. 
No entanto, a média de precipitação pluviomé-
trica anual do município é de 1.319 milímetros.

As temperaturas da região sofrem influência 
direta da cobertura vegetal preservada e da 
proximidade com o oceano. O clima de Paraty 
apresenta no período de junho a setembro um 
índice pluviométrico baixo, ao contrário do 
período de dezembro a março. As máximas 
climatológicas mensais variam pouco, po-
dendo ultrapassar 30 °C no mês de fevereiro. 
No verão, o clima é quente e chuvoso, com 
grande probabilidade de pancadas no meio 
da tarde. Como esperado, os valores mínimos 
são registrados no inverno, entre maio e se-
tembro, oscilando entre 12,2 °C e 19,6 °C. 

No gráfico abaixo é possível ver a distribui-
ção das chuvas no município no último ano. 
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distribuição das chuvas em Paraty (janeiro a dezembro de 2014) 
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Fonte: Inmet. Disponível em http://www.inmet.gov.br

A seguir, a distribuição das chuvas no município em 2015.

distribuição das chuvas em Paraty (até setembro de 2015)
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A temperatura varia muito pouco no ano. Como pode ser visto no gráfico abaixo, mantêm-se 
muito próxima à média anual que é em torno de 23° C.

temperatura em Paraty (janeiro a dezembro de 2014)
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Hidrografia
A hidrografia regional é normalmente observada em regiões montanhosas, com forte declividade 
que é atenuada nas proximidades do litoral. Portanto, cabe aqui ressaltar a importância estraté-
gica de cabeceiras, assim como das nascentes dos rios, pois a retirada indiscriminada de vege-
tação destas áreas pode comprometer a disponibilidade de água e, ao mesmo tempo, aumentar 
localmente a suscetibilidade a processos erosivos, causando assoreamento dos corpos hídricos. 
A rede hidrográfica de Paraty é bastante densa formada por várias bacias, dentre as quais desta-
cam-se os Rios Perequê-Açu e Mateus Nunes. Embora, o Rio Mambucaba, situado no limite entre 
Paraty e Angra dos Reis, seja o mais extenso, são as bacias dos dois primeiros rios as que mais 
interferem nas condições ambientais do núcleo urbano da sede municipal. Os rios do município 
têm uma declividade média elevada o que contribui para uma forte erosão das vertentes, agrava-
da ainda mais pelo desmatamento. O transporte de sedimentos resulta no assoreamento destes 
rios. Na foz do Perequê-Açu, o assoreamento dificulta o escoamento das águas das cheias e gera 
retenção das águas da preamar, tudo isso leva ao aumento das inundações.

Morfologia da costa
A zona costeira da Baía da Ilha Grande é marcada por uma linha de costa bastante irregular e aci-
dentada, com presença constante de costões e áreas abrigadas como enseadas, baías e sacos, 
possuindo feições marcantes em seu relevo submarino, incluindo um banco arenoso de formato 
circular, localizado na barra oeste da baía e diversos canais submarinos naturais, criados a partir 
de processos ocorridos no período interglacial. As áreas mais próximas à costa na enseada de 
Paraty apresentam cota média de profundidade de 10 metros.

Parâmetros físico-químicos da água do mar
As maiores temperaturas superficiais do mar (TSM) são observadas na porção oeste da Baía da Ilha Gran-
de, no canal central e nos embaiamentos de circulação restrita como a Baía de Paraty. As temperaturas 
mais baixas são observadas em pontos de comunicação com mar aberto como na Ponta de Juatinga.
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A distribuição horizontal da Clorofila-a mos-
tra maiores concentrações de fundo no setor 
oeste da Baía da Ilha Grande, nas áreas cos-
teiras abrigadas do Município de Paraty.

correntes e circulação superficial
No interior da Baía de Ilha Grande, o padrão 
geral de circulação se caracteriza por um fluxo 
com sentido horário, fluindo da porção oeste 
(Paraty) para leste (Angra, Sepetiba). Nas en-
seadas abrigadas, há predominância de uma 
circulação local fraca, associada ao vento e a 
correntes de deriva, oriundas do processo de 
arrebentação das ondas.

topografia
A área do município é representada pela Serra 
do Mar, que na região recebe as denomina-
ções de Serra dos Três Picos, Serra da Barra 
Grande, Serra do São Roque e Serra do Paraty. 
Esse conjunto montanhoso apresenta grande 
diversidade de solos com fertilidades variadas, 
em função das características pedogênicas de 
cada área. Com algumas exceções, podem 
ser considerados solos de taxas de fertilida-
de baixa, variando desde litosol muito raso até 
latosol vermelho-amarelo que forma espessos 
pacotes colunais. Esses solos são protegidos 
pela vegetação natural e fortemente vulnerá-
veis à erosão quando desmatados. 

Ao longo do fundo dos vales formam-se ex-
tensas várzeas, utilizadas pela agricultu-
ra devido aos solos aluviais, resultantes do 
depósito de material detrítico fluvial (argilas, 
siltes, areias, e seixos), oriundo do processo 
de erosão mais recente (quaternário). Essas 
unidades morfológicas seguem desde a meia 
encosta até a planície litorânea, ladeando os 
principais rios do município. Destacam-se, 
dentre as principais, a Várzea do Corumbé, 
Graúna, São Roque e Sertão do Taquari.

As planícies litorâneas são constituídas de es-
treitas baixadas, resultado do processo de se-
dimentação de material oriundo da erosão das 
escarpas e de materiais marinhos. Trata-se de 
área de baixa declividade, onde a presença de 
solos argilosos e impermeáveis, junto à forte 
pluviosidade, a transformam em áreas alaga-
das, com dificuldade de drenagem natural.

A zona costeira, por sua vez, é composta de dois 
ecossistemas principais: os costões rochosos e 
os manguezais. Como resultado, um litoral em 
geral rochoso e escarpado, em certos trechos 

encontrando-se submerso, dando origem às 
ilhas. As reentrâncias maiores formam enseadas 
e baías com praias e cordões arenosos pouco 
desenvolvidos, dispostos ao pé da escarpa ou 
acompanhando as exíguas planícies.

São observáveis nas planícies mistas das regi-
ões de Paraty, que geram impressões paralelas 
à linha de costa, devido à ação contínua das 
ondas. Os depósitos de mangue são caracte-
rizados por lamas e lodos sílticos argilosos, de 
cor cinza ou negra, com alto teor de matéria 
orgânica. São usualmente cobertos por espé-
cies vegetais arbóreas adaptadas à submer-
são durante as marés altas. Os exemplos mais 
evidentes são observados no fundo do Saco 
do Mamanguá. Os cordões de praia são de-
pósitos estreitos e alongados, constituídos es-
sencialmente por areias quartzosas bem sele-
cionadas. Embora numerosos, na Baía da Ilha 
Grande se apresentam restritos em extensão.

Faixa terrestre
A região está inserida no bioma Mata Atlântica, 
com elevado grau de biodiversidade, que pode 
ser diretamente relacionada à alta diversidade 
de habitats. A formação vegetal dominante é a 
floresta ombrófila densa, em especial nas for-
mações florestais submontanas e montanas, 
que ocupam uma vasta área recobrindo quase 
toda a extensão das escarpas, apresentando 
vastas áreas de vegetação secundária e pas-
tos, conforme diferentes graus de degradação. 
A linha de costa apresenta formação vegetal 
de restingas arbóreas, com alto grau de simila-
ridade à vegetação ombrófila das terras baixas 
e submontanas. Estas restingas apresentam 
bom grau de preservação em trechos estrei-
tos. Áreas de manguezal bem preservadas são 
encontradas no fundo do Saco do Mamanguá.

Fauna
No Parque Nacional da Serra da Bocaina 
(PNSB) foram registradas 40 espécies de ma-
míferos não voadores, sendo que 25% delas se 
encontravam ameaçadas de extinção. Na APA 
Cairuçu há quatro espécies de primatas, tam-
bém encontradas no PNSB, mais 60 espécies 
da mastofauna (mamíferos). No plano de mane-
jo da APA Cairuçu foram inventariadas 61 espé-
cies da herpetofauna (répteis e anfíbios, sendo, 
respectivamente, 26 e 35 espécies). Quanto à 
avifauna (aves), na APA Cairuçu foram registra-
das 345 espécies de aves e nos domínios do 
PNSB foram catalogadas 294 espécies, incluin-
do 130 espécies apontadas como endêmicas 

da Mata Atlântica e 12 ameaçadas de extinção.

aves marinhas - Algumas áreas da Baía da 
Ilha Grande são consideradas como sítios 
estratégicos para diversas populações de 
aves marinhas ocorrentes na região, como 
a ilhota da Laje Branca, localizada na ense-
ada de Paraty, o Rochedo da Laje Grande 
no Saco de Mamanguá, onde se encontram 
sítios reprodutivos das espécies Trintaréis-
de-bando (Sterna eurygnatha) e Trinta-réis-
de-bico-vermelho (S. hirundinacea).

atrativos naturais
Paraty tem natureza privilegiada, com muitas 
praias, ilhas e cachoeiras que são atrativos vi-
sitados por habitantes das cercanias da cidade 
e por turistas de todo o mundo. Muitos desses 
locais sofrem impactos com a presença do ho-
mem e, por isso, devem ter atenção de órgãos 
públicos e privados, bem como organizações 
não governamentais, no sentido de fazerem 
campanhas de sensibilização para o descarte 
correto de resíduos e conservação da natureza.

Enseadas: de Trindade; Laranjeiras; Paraty-
Mirim; Juatinga; e a do Pouso da Cajaíba, to-
das com praias. 

trindade - Um dos destinos mais impor-
tantes do Município de Paraty, Trindade 
está localizada a 30 quilômetros do trevo 
da cidade, dentro da Área de Proteção Am-
biental (APA) de Cairuçu. Suas belíssimas 
praias, trilhas e cachoeiras recebem turis-
tas do Brasil e do mundo. A vila de Trinda-
de oferece muitas opções de hospedagem, 
compras e gastronomia, sempre mantendo 
um estilo rústico, característico do lugar.

Sacos de Mamanguá, Tarituba, Corumbé e 
Jurimirim - A vegetação ao redor acentua o 
verde das águas, transparentes e mornas, 
com lindas praias de pequena extensão em 
cada saco, algumas com casas de pescado-
res e pequeno comércio.

saco do Mamanguá - Nele deságuam 
os Rios Caiçurú, Turvão e Iriri, formando 
expressivas áreas de manguezais. É uma 
entrada de mar com oito quilômetros de 
extensão e dois quilômetros de largura, 
único lugar do Brasil com formação simi-
lar a dos fiordes – depressões geológicas 
comuns nos países escandinavos. Possui 
33 praias e oito comunidades caiçaras. O 
fundo do Mamanguá tem uma belíssima 
área de mangue preservada. A biodiversi-

dade do local é formada por muitas espé-
cies de árvores, bromélias, flores. No man-
gue, podem ser vistos facilmente diversos 
pássaros e caranguejos. Mas a entrada na 
área de mangue só pode ser feita usando 
embarcações sem motor, como caiaques e 
canoas. O ideal é visitar o Mamanguá com 
guia local que, além de garantir a seguran-
ça do visitante, faz de tudo para preservar 
o meio ambiente e traz informações rele-
vantes sobre o modo de vida e a ecologia. 

Toca do Cassununga - Localizada próximo à re-
gião dos mangues na Praia de Jabaquara, tem 
altura em torno de 15 metros devido ao acú-
mulo de blocos rolados superpostos, forman-
do abrigos com numerosos espaços cobertos, 
que se interligam. Atravessando uma galeria de 
30 metros de extensão, sobe-se uma estreita 
trilha até o alto das furnas. Seu interior é bem 
iluminado e ventilado. Os rochedos estão re-
cobertos por samambaias, bromélias, urtiga de 
cipó caboclo, entre outras espécies.  

Cachoeiras - São inúmeras, como Cajaíba, 
Tobogã, Tarzã, Graúna e Iriri.

cachoeira da Pedra branca - Tem 
águas frias e transparentes e dois saltos 
com aproximadamente 5 metros de altura. 
Fica a 11 quilômetros do Centro de Paraty.

cachoeira da Penha/tobogã - Tem três 
saltos, sendo o maior com três metros de 
altura e suas águas frias, transparentes de 
cor amarelada – devido à areia do seu fun-
do –, formam escorregas, duchas e piscinas 
naturais e rasas, a maior com 40 m2. Fica a 
nove quilômetros do Centro de Paraty.

cachoeira da toca da ingraça - Desta-
ca-se por bela piscina natural, com área de 
80 m² e pequenas quedas d’água. Exce-
lente local para banhos, pois, além da pis-
cina, há escorregas e duchas naturais. Fica 
a seis quilômetros do Centro de Paraty.

cachoeira de iririguaçu - Tem dois 
saltos com alturas de quatro e dois me-
tros, com águas transparentes, excelen-
tes para banhos. Fica a 31 quilômetros 
do Centro de Paraty.

cachoeira Pedra lisa/taquari - Fica 
em trecho de rio com corredeiras e tem 
formação de várias piscinas, escorregas e 
duchas naturais. Fica a 31 quilômetros do 
Centro de Paraty.
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Ilhas - Cerca de 65 ilhas compõem o cenário 
idílico da Baía de Paraty.  É uma baía abri-
gada, de águas límpidas, que convida a um 
passeio de barco. Pescaria e mergulho são 
atividades muito frequentes em na cidade. 
Destacam-se as Ilhas da Bexiga; da Cotia; 
do Algodão; do Araújo; Sapeca/Sapê.

Poço das Andorinhas - Fica a sete quilômetros 
do centro de Paraty, num espaço entre rios de 
onde jorram águas transparentes, formando 
um salto de aproximadamente 3,5 metros de 
altura. Há no local um poço bem fundo, além 
de ducha natural. Descendo o rio, abaixo do 
poço, existe um escorrega natural.

Praias - A abrigada Baía de Paraty possui 
quase 50 praias, sendo algumas com aces-
so por carro e muitas com acesso apenas 
por barco. Especialmente estas últimas não 
só possuem uma natureza em estado quase 
selvagem, mas preservam muito da ancestral 
cultura caiçara com seu artesanato, culinária 
e meios tradicionais de subsistência. Praias 
do centro para o norte: do Pontal; Jabaqua-
ra; Grande; Prainha; Taquari; Iriri; São Gon-
çalo; São Gonçalinho; Batanguera; e Mambu-
caba (esta última já pertencente a Angra dos 
Reis). Praias do centro para o sul: Vermelha; 
Lula; Conceição; Paraty-Mirim; Martim de Sá/
Ponta Rombuda; Ponta Negra; Furado; Sono.  

Áreas de pesca 
Baía de Paraty - Em toda a área há grande 
variedade de peixes e crustáceos. A Praia de 
Jabaquara é bom local para captura de ca-
marão e siri. Na enseada de Juatinga, junto 
à Ponta da Juatinga e à Praia do Sono, já no 
Oceano Atlântico, encontram-se currais de 
pesca que capturam peixes pela costa, como 
carapau, cavala, olho de boi, enchova etc.

Baía da Ilha Grande - Na Praia de Taquari, Saco 
de Tarituba, Enseada de Paraty-Mirim, Saco de 
Mamanguá e Enseada do Pouso encontram-se 
espécies como parati, tainha, bagre, robalo, 
caçonete, garoupa, carapau, cavala, camarão, 
siri e lula. As ilhas dos Cocos, Gaúcho, Rapa-
da, Cedro e, principalmente, as ilhas de São 
Pedro/Ilha do Fundo e dos Meros, são procu-
radas para a prática de pesca de mergulho, e 
em seus arredores, a pesca de rede. É comum 
encontrar currais de pesca na região da Baía.

Qualificação anual de praias
As amostragens do monitoramento da balnea-

tibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sus-
tentável no contexto regional”.

O Decreto Federal n° 4.340, de 12 de junho de 2002, define que o Mosaico deve ser reconhecido 
em ato do Ministério do Meio Ambiente (MMA), e dispor de conselho consultivo, presidido por 
um dos chefes do conjunto de unidades de conservação (UCs), que tem a função de atuar como 
instância de gestão integrada das unidades que o compõem. A Portaria MMA nº 482, de 14 de 
dezembro de 2010, institui os procedimentos para reconhecimento de mosaicos. A justificativa 
para a formação do mosaico, apresentada na proposta a ser encaminhada ao MMA, deverá indi-
car os critérios para se aferir a proximidade física, a acessibilidade e a viabilidade de realização 
de gestão integrada e participativa entre as áreas que comporão o mosaico, bem como deverá in-
dicar como serão representadas as UCs, suas zonas de amortecimento e corredores ecológicos.

Aproximadamente 72% dos setores terrestre e marinho da Baía da Ilha Grande – onde Paraty se 
insere – são constituídos por Unidades de Conservação (UCs) da natureza, incluindo as de uso 
sustentável e de proteção integral. Tais áreas abrigam formações florestais em estágio de con-
servação médio-avançado, incluindo também trechos de restinga, manguezais, ilhas costeiras, 
arrecifes e costões rochosos. As áreas florestais respondem por 76% das florestas preservadas 
do Estado. Destaca-se também o patrimônio histórico representado pelas cidades da região que, 
junto às belezas cênicas características, servem de atrativo a uma intensa atividade turística, 
cuja contribuição é essencial às economias locais. Estas potencialidades convivem lado a lado 
com atividades industriais e portuárias atreladas a setores estratégicos para o desenvolvimento 
nacional, como a exploração petrolífera, o setor naval e a geração de energia. Todo esse quadro 
econômico soma uma contribuição de cerca de 2,9% ao PIB do Estado do Rio de Janeiro.

Na Zona Costeira da Baía da Ilha Grande, o Mosaico Bocaina congrega um grupo bem hetero-
gêneo e participativo, sendo um importante fórum de discussão regional, cuja gestão é pensada 
e planejada em escala mais ampla. Instituído pela Portaria MMA n° 349, de 11 de dezembro de 
2006, o Mosaico Bocaina abarca 14 municípios, 18 Unidades de Conservação e suas zonas de 
amortecimento, sete terras indígenas, quatro quilombos, além de instituições do setor privado, 
sociedade civil e associações estratégicas diversas nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

unidades de proteção ambiental em Paraty
Existem seis unidades de proteção ambiental em Paraty, que cobrem dois terços dos 925,392 km² 
do município. Essas unidades são espaços territoriais protegidos por leis, visando a preservação 
dos atributos naturais. São elas: Estação Ecológica de Tamoios, APA Tamoios, Parna Serra da 
Bocaina, APA Cairuçu, APA Baía de Paraty e Reserva Ecológica Estadual da Juatinga. Existem 
ainda o Parque Estadual de Paraty-Mirim/ Área Estadual de Lazer de Paraty-Mirim e a Floresta 
Estadual de Paraty. Aldeias indígenas Araponga e Paraty-Mirim e o Quilombo do Campinho da 
Independência se encontram em áreas de proteção ambiental.  

unidade de conservação localização esfera

Estação Ecológica de Tamoios (Esec Tamoios) Angra dos 
Reis e Paraty Federal

Área de Proteção Ambiental Tamoios (APA Tamoios) Angra dos 
Reis e Paraty Estadual

Parque Nacional da Serra da Bocaina (Parna Serra da Bocaina 
ou PNSB)

Angra dos 
Reis e Paraty Federal

Área de Proteção Ambiental de Cairuçu (APA Cairuçu) Paraty Federal
Área de Proteção Ambiental Municipal da Baía de Paraty, Paraty-
Mirim e Saco de Mamanguá (APA Baía de Paraty) Paraty Municipal

Reserva Ecológica Estadual da Juatinga (REJ) Paraty Estadual
Parque Estadual de Paraty-Mirim/ Área Estadual de Lazer de 
Paraty-Mirim Paraty Estadual

Floresta Estadual de Paraty Paraty Estadual

bilidade das praias da Zona Costeira da Baía da 
Ilha Grande cobrem, atualmente, nove praias de 
Paraty, privilegiando as áreas com maior con-
centração de banhistas. Ao analisar a Qualifica-
ção Anual de Praias entre 2009 e 2013, desta-
cam-se os resultados verificados para a Prainha 
de Mambucaba, Boa Vista e Praia do Meio, que 
apresentaram qualificação entre ótima e boa 
durante todo o período. Na sequência, repre-
sentando resultados que variaram entre a quali-
ficação anual ótima e regular, estaria a Praia de 
São Gonçalo. A que foi considerada péssima 
durante o período de monitoramento foi a Praia 
Grande de Corumbê. Em 2013, a maior parte 
das praias monitoradas do Município de Para-
ty apresentou qualificação anual entre regular e 
péssima, com exceções para a Praia do Meio 
(Trindade) e a Prainha de Mambucaba, qualifi-
cadas como ótima e boa respectivamente. 

Qualificação anual de Praias  
de Paraty (2009 a 2013)

Praias 2009 2010 2011 2012 2013

Prainha de 
Mambucaba

Boa Vista

Praia do Meio 
(Trindade)

São Gonçalo

Paraty-Mirim

Tarituba

Pontal

Jabaquara

Terra Nova

Praia Grande 
do Corumbê

Legenda: Células em branco denotam ausência de 

monitoramento. Ótima; boa, regular, má, péssima 

Fonte: ZEEC (2015)

Mosaico de unidades de conservação 
Quanto aos Mosaicos de Unidades de Con-
servação, a Lei Federal nº 9.985/2000 (Sis-
tema Nacional de Unidades de Conservação 
- SNUC), em seu Artigo 26°, estabelece que: 

“quando existir um conjunto de Unidades de 
Conservação de categorias diferentes, ou não, 
próximas, justapostas ou sobrepostas, e ou-
tras áreas protegidas públicas ou privadas, 
constituindo um mosaico, a gestão do conjun-
to deverá ser feita de forma integrada e par-
ticipativa, considerando-se os seus distintos 
objetivos de conservação, de forma a compa-
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Os tipos de proteção podem ser diferentes, 
conforme a classificação do local. Coincidin-
do duas ou mais unidades de proteção na 
mesma área, ficam valendo as normas da uni-
dade mais restritiva. 

categorias de proteção integral: Estação 
Ecológica (Esec), Reserva Biológica (Rebio), 
Parque Nacional (Parna), Monumento Natural 
(Mona) e Refúgio da Vida Silvestre (Revis).

Estação Ecológica:  Tem como objetivo a 
preservação da natureza e a realização de 
pesquisas científicas. É de posse e domí-
nio públicos, sendo que as áreas parti-
culares incluídas em seus limites devem 
ser desapropriadas. Nessas unidades, é 
proibida a visitação pública, exceto quan-
do com objetivo educacional, de acordo 
com o que dispuser o Plano de Manejo 
da unidade ou regulamento específico, e 
a pesquisa científica depende de autori-
zação prévia do órgão responsável pela 
administração da unidade e está sujeita 
às condições e restrições por este esta-
belecidas. Nas Estações Ecológicas são 
permitidas alterações dos ecossistemas 
no caso de: 

a) medidas que visem à restauração de 
ecossistemas modificados; 

b) manejo de espécies com o fim de pre-
servar a diversidade biológica; 

c) coleta de componentes dos ecossiste-
mas com finalidades científicas; e 

d)  pesquisas científicas cujo impacto 
sobre o ambiente seja maior do que 
aquele causado pela simples observa-
ção ou pela coleta controlada de com-
ponentes dos ecossistemas, em uma 
área correspondente a no máximo três 
por cento da extensão total da unida-
de e até o limite de 1,5 mil hectares.

Reserva Biológica: Tem como objetivo a 
preservação integral da biota e demais 
atributos naturais existentes em seus li-
mites, sem interferência humana direta 
ou modificações ambientais, excetuan-
do-se as medidas de recuperação de 
seus ecossistemas alterados e as ações 
de manejo necessárias para recuperar e 
preservar o equilíbrio natural, a diversida-
de biológica e os processos ecológicos 
naturais. É de posse e domínio públicos, 
sendo que as áreas particulares incluídas 
em seus limites devem ser desapropria-
das. Nas Reservas Biológicas é proibida 

a visitação pública, exceto aquela com 
objetivo educacional e a pesquisa cien-
tífica depende de autorização prévia do 
órgão responsável pela administração da 
unidade e está sujeita às condições e res-
trições por este estabelecidas.

Parque Nacional: Tem como objetivo bá-
sico a preservação de ecossistemas na-
turais de grande relevância ecológica e 
beleza cênica, possibilitando a realização 
de pesquisas científicas e o desenvolvi-
mento de atividades de educação e in-
terpretação ambiental, de recreação em 
contato com a natureza e de turismo eco-
lógico. É de posse e domínio públicos, 
sendo que as áreas particulares incluí-
das em seus limites devem ser desapro-
priadas. A visitação pública está sujeita 
às normas e restrições estabelecidas no 
Plano de Manejo da unidade e às normas 
estabelecidas pelo órgão responsável por 
sua administração. A pesquisa científica 
depende de autorização prévia do órgão 
responsável pela administração da unida-
de e está sujeita às condições e restri-
ções por este estabelecidas.

Monumento Natural: Tem como objetivo 
básico preservar sítios naturais raros, sin-
gulares ou de grande beleza cênica. Pode 
ser constituído por áreas particulares, 
desde que seja possível compatibilizar os 
objetivos da unidade com a utilização da 
terra e dos recursos naturais do local pe-
los proprietários. A visitação pública está 
sujeita às condições e restrições estabe-
lecidas no Plano de Manejo da unidade e 
às normas estabelecidas pelo órgão res-
ponsável por sua administração.

Refúgio de Vida Silvestre: Tem como ob-
jetivo proteger ambientes naturais onde 
se asseguram condições para a exis-
tência ou reprodução de espécies ou 
comunidades da flora local e da fauna 
residente ou migratória. Pode ser cons-
tituído por áreas particulares, desde que 
seja possível compatibilizar os objetivos 
da unidade com a utilização da terra e 
dos recursos naturais do local pelos pro-
prietários. A visitação pública está sujeita 
às normas e restrições estabelecidas no 
Plano de Manejo da unidade e às normas 
estabelecidas pelo órgão responsável por 
sua administração e a pesquisa científica 
depende de autorização prévia do órgão 
responsável pela administração da unida-

de e está sujeita às condições e restri-
ções por este estabelecidas.

categorias de uso sustentável: Floresta 
Nacional (Flona), Reserva Extrativista (Re-
sex), Reserva de Desenvolvimento Sustentá-
vel (RDS), Reserva de Fauna (Refau), Área de 
Relevante Interesse Ecológico (Arie), Área de 
Proteção Ambiental (APA) e Reserva Particu-
lar do Patrimônio Natural (RPPN).

Área de Proteção Ambiental: É uma área 
em geral extensa, com certo grau de 
ocupação humana, dotada de atributos 
abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 
especialmente importantes para a qualida-
de de vida e o bem-estar das populações 
humanas, e tem como objetivos básicos 
proteger a diversidade biológica, discipli-
nar o processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos na-
turais. É constituída por terras públicas ou 
privadas. As condições para a realização 
de pesquisa científica e visitação pública 
nas áreas sob domínio público serão es-
tabelecidas pelo órgão gestor da unida-
de e nas áreas sob propriedade privada, 
pelo seu proprietário. A Área de Proteção 
Ambiental deve ter um conselho presidido 
pelo órgão responsável por sua adminis-
tração e constituído por representantes 
dos órgãos públicos, de organizações da 
sociedade civil e da população residente.

Área de Relevante Interesse Ecológico: 
É uma área em geral de pequena exten-
são, com pouca ou nenhuma ocupação 
humana, com características naturais ex-
traordinárias ou que abrigue exemplares 
raros da biota regional, e tem como obje-
tivo manter os ecossistemas naturais de 
importância regional ou local e regular o 
uso admissível dessas áreas, de modo a 
compatibilizá-lo com os objetivos de con-
servação da natureza. A Área de Relevan-
te Interesse Ecológico é constituída por 
terras públicas ou privadas.

Floresta Nacional: É uma área com cober-
tura florestal de espécies predominante-
mente nativas e tem como objetivo básico 
o uso múltiplo sustentável dos recursos 
florestais e a pesquisa científica, com ên-
fase em métodos para exploração sus-
tentável de florestas nativas. É de posse 
e domínio públicos, sendo que as áreas 
particulares incluídas em seus limites de-
vem ser desapropriadas. Nas Florestas 

Nacionais é admitida a permanência de 
populações tradicionais que ali residiam 
quando da criação, em conformidade com 
o disposto em regulamento e no Plano 
de Manejo da unidade. A visitação públi-
ca é permitida, condicionada às normas 
estabelecidas para o manejo da unidade 
pelo órgão responsável por sua adminis-
tração e a pesquisa é permitida e incen-
tivada, sujeitando-se à prévia autorização 
do órgão responsável pela administração 
da unidade, às condições e restrições por 
ele estabelecidas e àquelas previstas em 
regulamento. A Floresta Nacional dever ter 
um Conselho Consultivo, presidido pelo 
órgão responsável por sua administração 
e constituído por representantes de órgãos 
públicos, de organizações da sociedade 
civil e, quando for o caso, das populações 
tradicionais residentes.

Reserva Extrativista: É uma área utilizada 
por populações extrativistas tradicionais, 
cuja subsistência baseia-se no extrativis-
mo e, complementarmente, na agricultura 
de subsistência e na criação de animais 
de pequeno porte, e tem como objetivos 
básicos proteger os meios de vida e a 
cultura dessas populações, e assegurar 
o uso sustentável dos recursos naturais 
da unidade. A Reserva é de domínio pú-
blico, com uso concedido às populações 
extrativistas tradicionais, sendo que as 
áreas particulares incluídas em seus limi-
tes devem ser desapropriadas. A Reser-
va Extrativista é gerida por um Conselho 
Deliberativo, presidido pelo órgão respon-
sável por sua administração e constituído 
por representantes de órgãos públicos, de 
organizações da sociedade civil e das po-
pulações tradicionais residentes na área. 
A visitação pública é permitida, desde 
que compatível com os interesses locais 
e de acordo com o disposto no Plano de 
Manejo da área e a pesquisa científica é 
permitida e incentivada, sujeitando-se à 
prévia autorização do órgão responsável 
pela administração da unidade. Nessas 
reservas são proibidas a exploração de re-
cursos minerais e a caça amadorística ou 
profissional, e a exploração comercial de 
recursos madeireiros só será admitida em 
bases sustentáveis e em situações espe-
ciais e complementares às demais ativida-
des desenvolvidas na Reserva Extrativista.

Reserva de Fauna: É uma área natural com 
populações animais de espécies nativas, 
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terrestres ou aquáticas, residentes ou mi-
gratórias, adequadas para estudos técni-
co-científicos sobre o manejo econômico 
sustentável de recursos faunísticos. É uma 
unidade de posse e domínio públicos e as 
áreas particulares incluídas em seus limites 
devem ser desapropriadas. A visitação pú-
blica pode ser permitida e a caça amado-
rística ou profissional é proibida.

Reserva de Desenvolvimento Sustentável: 
É uma área natural que abriga populações 
tradicionais, cuja existência baseia-se em 
sistemas sustentáveis de exploração dos re-
cursos naturais, desenvolvidos ao longo de 
gerações e adaptados às condições ecoló-
gicas locais e que desempenham um papel 
fundamental na proteção da natureza e na 
manutenção da diversidade biológica. Esse 
tipo de unidade tem como objetivo básico 
preservar a natureza e, ao mesmo tempo, 
assegurar as condições e os meios neces-
sários para a reprodução e a melhoria dos 
modos e da qualidade de vida e exploração 
dos recursos naturais das populações tra-
dicionais, bem como valorizar, conservar e 
aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas 
de manejo do ambiente, desenvolvido por 
estas populações. A Reserva de Desenvol-
vimento Sustentável é de domínio público, 
sendo que as áreas particulares incluídas em 
seus limites devem ser, quando necessário, 
desapropriadas. A Reserva é gerida por um 
Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão 
responsável por sua administração e cons-
tituído por representantes de órgãos públi-
cos, de organizações da sociedade civil e 
das populações tradicionais residentes na 
área. A visitação pública e a  pesquisa cien-
tífica são permitidas e incentivadas, embora 
sujeitas aos interesses e normas locais. A 
exploração de componentes dos ecossis-
temas naturais em regime de manejo sus-
tentável e a substituição da cobertura vege-
tal por espécies cultiváveis são permitidas 
quanto de acordo com o Plano de Manejo.

Reserva Particular do Patrimônio Natural: 
é uma área privada, criada por iniciativa do 
proprietário, gravada com perpetuidade, 
com o objetivo de conservar a diversidade 
biológica. Nessa modalidade de unidade 
de conservação apenas a pesquisa cientí-
fica e a visitação com objetivos turísticos, 
recreativos e educacionais são permitidas. 

sistema nacional de unidades de conser-
vação - O Ministério do Meio Ambiente criou 

vidades de pesquisa científica, estudos 
e monitoramento ambiental;

•  Valorizar econômica e socialmente a di-
versidade biológica;

•   Favorecer condições e promover a edu-
cação e a interpretação ambiental e a 
recreação em contato com a natureza; e

•  Proteger os recursos naturais necessá-
rios à subsistência de populações tradi-
cionais, respeitando e valorizando seu 
conhecimento e sua cultura e promo-
vendo-as social e economicamente.

As competências dos órgãos para a ges-
tão do sistema vão desde a coordenação e 
acompanhamento do sistema, até a sua im-
plantação propriamente dita.

O SNUC é gerido pelos seguintes órgãos, 
com as respectivas atribuições: 

formas de regularização das áreas de conserva-
ção. Uma delas foi a instituição do SNUC. Trata-
se de um conjunto de unidades de conservação 
federais, estaduais e municipais, composto por 
12 categorias de UCs, conforme visto anterior-
mente, cujos objetivos específicos se diferen-
ciam quanto à forma de proteção e usos permiti-
dos: aquelas que precisam de maiores cuidados, 
pela sua fragilidade e particularidades, e aquelas 
que podem ser utilizadas de forma sustentável e 
conservadas ao mesmo tempo.

O SNUC foi concebido de forma a potenciali-
zar o papel das UCs, de modo que sejam pla-
nejadas e administradas de forma integrada 
com as demais, assegurando que amostras 
significativas e ecologicamente viáveis das di-
ferentes populações, hábitats e ecossistemas 
estejam adequadamente representadas no 
território nacional e nas águas jurisdicionais. 
Para isso, o SNUC é gerido pelas três esferas 
de governo (federal, estadual e municipal).

Além disso, a visão estratégica que o SNUC 
oferece aos tomadores de decisão possibilita 
que as UCs, além de conservar os ecossiste-
mas e a biodiversidade, gerem renda, empre-
go, desenvolvimento e propiciem uma efetiva 
melhora na qualidade de vida das populações 
locais e do Brasil como um todo.

O SNUC tem os seguintes objetivos:

•  Contribuir para a conservação das va-
riedades de espécies biológicas e dos 
recursos genéticos no território nacio-
nal e nas águas jurisdicionais;

•  Proteger as espécies ameaçadas de 
extinção;

•  Contribuir para a preservação e a res-
tauração da diversidade de ecossiste-
mas naturais;

•  Promover o desenvolvimento sustentá-
vel a partir dos recursos naturais;

•  Promover a utilização dos princípios e 
práticas de conservação da natureza no 
processo de desenvolvimento;

•  Proteger paisagens naturais e pouco al-
teradas de notável beleza cênica;

•  Proteger as características relevantes 
de natureza geológica, morfológica, ge-
omorfológica, espeleológica, arqueoló-
gica, paleontológica e cultural;

•  Recuperar ou restaurar ecossistemas 
degradados;

•  Proporcionar meio e incentivos para ati-

•  Órgão consultivo e deliberativo: repre-
sentado pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama), tem a função de 
acompanhar a implantação do SNUC;

•  Órgão central: representado pelo Minis-
tério do Meio Ambiente, tem a finalida-
de de coordenar o SNUC;

•  Órgãos executores: representados na 
esfera federal, pelo Instituto Chico Men-
des de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio) e Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama), em caráter supletivo, 
e nas esferas estadual e municipal, pe-
los órgãos estaduais e municipais de 
meio ambiente. Os órgãos executores 
do SNUC têm a função de implantá-lo, 
subsidiar as propostas de criação e ad-
ministrar as unidades de conservação 
federais, estaduais e municipais, mas 
nas respectivas esferas de atuação.

O mapa abaixo mostra o Mosaico Bocaina, no qual pode-se verif icar que quase a total idade 
da área do Município de Paraty é localizada dentro da área de proteção integral do Parna 
Serra da Bocaina.  

Fonte: Rede de ONGs da Mata Atlântica.
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estação ecológica de tamoios (esec 
tamoios)

Tipo: Estação Ecológica
Instância: Federal
Grupo: Proteção Integral
Área: 8.450 hectares (Decreto nº 98.864, 
de 23 de janeiro de 1990)
Jurisdição legal: Zona Costeira e Marítima
Ano de criação: 1990
Mosaico: Bocaina
Órgão gestor: ICMBio
Tipo de conselho: Consultivo
Conselho criado em: 2002

A Esec Tamoios é uma Unidade de Conservação 
federal de proteção integral, criada em 1990, 
como contrapartida da implantação das Usinas 
Nucleares de Angra 1, 2 e 3, com o objetivo 
de preservar o riquíssimo ecossistema insular 
e marinho da Baía da Ilha Grande e permitir o 
monitoramento de sua qualidade ambiental.

Criada pelo Decreto nº 98.864, de 23 de janeiro 
de 1990, para a realização de pesquisa e moni-
toramento dos ambientes marinhos e das ilhas 
da Baía da Ilha Grande, a Esec Tamoios está 
localizada entre os municípios de Angra dos 
Reis e Paraty. Sua área inclui 29 ilhas lajes e 
rochedos e seus respectivos entornos marinhos 
com raio de um quilômetro, representando 4% 
da Baía da Ilha Grande, sendo que 96,64% em 
área marinha e 3,36% em área terrestre.

Para garantir que os objetivos da unidade se-
jam cumpridos, as seguintes atividades são 
proibidas dentro dos limites da Estação Eco-
lógica: desembarcar, mergulhar, pescar, fun-
dear e construir.

Atividades que buscam garantir os seguintes 
objetivos estratégicos:

•  Preservar e restaurar a diversidade bio-
lógica dentro de suas ilhas e ambien-
tes marinhos;

•  Preservar as áreas de nidificação, pou-
so e alimentação das aves marinhas;

•  Assegurar o livre trânsito e permanência 
de pinguins, focas, lobos-marinhos, gol-
finhos e baleias na Esec e seu entorno;

Área de Proteção ambiental de tamoios (aPa tamoios)

Tipo: Estação Ecológica
Instância: Estadual
Grupo: Uso sustentável
Área: 20.636 mil hectares (Decreto Estadual nº 9.452, de 5 de dezembro de 1982)
Jurisdição legal: Mata Atlântica
Ano de criação: 1982
Mosaico: Bocaina
Órgão gestor: INEA
Tipo de conselho: Consultivo
Conselho criado em: 2002

Criada pelo Decreto Estadual nº 9.452, de 5 de dezembro de 1982, em parte do Município de 
Angra dos Reis, região mais conhecida como Costa Verde. A parte continental abrangida es-
tende-se desde a foz do Rio Mambucaba, limite com o Município de Paraty, até o limite com o 
Município de Mangaratiba, numa faixa linear de 40 quilômetros sobre terrenos de Marinha. A 
parte insular constitui-se de todas as terras emersas da Ilha Grande e de todas as demais ilhas 
que integram o Município de Angra dos Reis, nas Baías da Ilha Grande, da Ribeira e da Jacue-
canga. Sua área é de 20.636 mil hectares.

De acordo com o Plano de Manejo, aprovado pelo  Decreto nº 44.175, de 25 de abril de 2013, fo-
ram zoneados 7.173,27 hectares da APA que não se sobrepunham a UCs de Proteção Integral.

Sua criação objetivou a proteção do ambiente natural, das paisagens de grande beleza cênica 
e dos sistemas geo-hidrológicos da região, que abrigam espécies biológicas raras e ameaçadas 
de extinção, bem como as comunidades caiçaras integradas naqueles ecossistemas.

entenda:
Apesar de terem o mesmo nome, a Esec Tamoios e APA Tamoios são duas unidades de 
conservação diferentes. A coincidência do nome Tamoios se deve à presença do grupo in-
dígena, os tamoios ou tupinambá (tupis), que disputavam esse litoral, no século XVI com os 
guaianá (não-tupis). A Esec Tamoios é uma Estação Ecológica, que é uma categoria de UC 
de proteção integral, criada e gerida pelo governo federal, por meio do Instituto Chico Men-
des de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). E a APA Tamoios é uma Área de Proteção 
Ambiental – categoria de UC de uso sustentável – criada e gerida pelo governo do Estado do 
Rio de Janeiro, por meio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Parque nacional da serra da bocaina 

Tipo: Parque Nacional
Instância: Federal
Grupo: Proteção Integral
Área: 104 mil hectares (Decreto Federal nº 70.694, de 8 de junho de 1972)
Jurisdição legal: Domínio Mata Atlântica
Ano de criação: 1971
Mosaico: Bocaina
Órgão gestor: ICMBio
Tipo de conselho: Consultivo
Conselho criado em: 2010

•  Contribuir para a manutenção do esto-
que pesqueiro, destacando-se a sardi-
nha e o camarão, contribuindo com a 
pesca fora de seus limites;

•  Garantir refúgio para espécies que so-
frem pressões de pesca e caça espor-
tiva, como badejo, garoupa, robalo, 
mero e cherne;

•  Propiciar condições para o monitora-
mento dos impactos decorrentes das 
atividades existentes em sua área de 
influência, como: usinas nucleares, ter-
minais petrolíferos, portos, ocupação 
urbana, pesca etc.;

•  Propiciar meios e incentivos para ati-
vidades de pesquisa e monitoramento 
nos ambientes da Estação;

•  Assegurar o reconhecimento pela socie-
dade da importância da Estação para a 
manutenção da qualidade de vida através 
da educação e informação ambiental.

A Esec Tamoios trabalha no monitoramento 
de suas 29 ilhas e entorno marinho, visando 
mapear os conflitos existentes em seus limi-
tes e coibir atividades ilegais. 

As principais ameaças identificadas nos limi-
tes da Esec Tamoios são: atividade pesqueira; 
trânsito e fundeio de embarcações; presença 
de coral sol e outras espécies exóticas inva-
soras; poluição do mar por hidrocarbonetos 
e por esgoto doméstico; ocupação humana 
em ilhas da Esec; sedimentação; elevação da 
temperatura do mar; e turismo desordenado.

As atividades de monitoramento buscam ainda a 
avaliação permanente dos impactos decorrentes 
das atividades existentes na área de influência, 
como: usinas nucleares, terminais petrolíferos, 
empreendimentos imobiliários, portos, ocupa-
ção urbana, estaleiros navais, pesca, etc.

O Conselho Consultivo da Esec Tamoios  é 
um órgão colegiado formado por 28 entida-
des representativas, integrante da estrutura 
administrativa da Estação, que tem como ob-
jetivo  contribuir para a efetiva implantação e 
cumprimento dos objetivos de criação da Uni-
dade de Conservação.
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De acordo com o Novo Aurélio Século XXI - O 
Dicionário da Língua Portuguesa (1999), o ter-
mo Bocaina tem os seguintes significados, den-
tre outros: “1. Bras. Depressão numa serra; 2. 
Vale ou canhada entre duas elevações do terre-
no; 3. Bras. S. Entrada de canal ou de rio”.

Para os moradores da região, bocaina é um 
termo utilizado para denominar os vales que 
permitem a travessia de uma serra, quando 
esses contrafortes da Serra do Mar foram uti-
lizados como passagem entre Minas Gerais 
e o litoral, na Baía da Ilha Grande. Daí sur-
ge, historicamente, o nome Serra da Bocaina, 
atribuído também ao Parque Nacional. Bocai-
na também pode ser uma concessão branca 
a um topônimo indígena, que significa “jorro 
d’água que esguicha”.

estes significados estão diretamente 
associados aos tipos de relevo predomi-
nantes na região do parque, correspon-
dentes a vales e depressões alongados, 
formando um entrecortado de vias natu-
rais, cuja morfologia resulta em grande 

número de rios encachoeirados.

A criação do Parque Nacional da Serra da 
Bocaina (PNSB) se deu por meio do Decreto 
Federal n° 68.172, de 4 de fevereiro de 1971, 
do qual cerca de 60% de seu território loca-
lizam-se no Estado do Rio de Janeiro e 40% 
no Estado de São Paulo.

Em meados dos anos 1900, a região da Serra 
do Mar, compreendida desde a costa litorânea 
do Rio Grande do Sul até o Espírito Santo, já ti-
nha sua importância ambiental levada em con-
ta pelo Governo Federal (Decreto 50.813/61). 
Em 1961, foram instituídas, ao longo da Serra 
do Mar, florestas protetoras para garantir a se-
gurança de encostas, a manutenção das belas 
paisagens e o potencial turístico.

Neste contexto, uma década mais tarde 
(1971), durante o regime militar, o Decreto Fe-
deral 50.813 institui entre os Estados de São 
Paulo e Rio de Janeiro, o Parque Nacional da 
Serra da Bocaina. O vasto território de 134 
mil hectares – reduzido no ano seguinte para 
104 mil hectares (DF 70.694/72) – abrange di-

versas cidades históricas paulistas (São José 
do Barreiro, Areias, Ubatuba e Cunha) e duas 
fluminenses (Paraty e Angra dos Reis) em ter-
ritórios de grandes altitudes, atingindo mais 
de 2 mil metros acima do nível do mar, no 
interior, e muita beleza no litoral, com piscina 
natural, praias e costão rochoso.

Junto a toda região da Mata Atlântica, o Par-
que Nacional da Serra da Bocaina foi reco-
nhecido como Reserva Mundial da Biosfera 
pela Unesco, em 1992. Tal Reserva, busca 
conciliar a conservação da biodiversidade 
com o uso sustentável do território.

Depois de passar pela gestão do extinto Ins-
tituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 
(IBDF) e também ser gerido pelo Ibama, atual-
mente o Parque Nacional da Serra da Bocaina 
é de responsabilidade do ICMBio, órgão vin-
culado ao Ministério do Meio Ambiente.

O Parna Serra da Bocaina é detentor de um 
inigualável patrimônio histórico-cultural, como 
a Trilha do Ouro, usada no período colonial 
para o transporte do ouro que vinha de Minas 
Gerais em direção ao porto de Paraty com 
destino a Portugal. Neste período também foi 
criada uma rota alternativa, que mais uma vez 
atravessa o PNSB, permitindo o acesso ao 
porto de Mambucaba.

Os marcos históricos desses trajetos permane-
cem no interior do parque, que tem estabeleci-
do parcerias com o Iphan (Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional), no intuito de 
gerar balizamento técnico para a preservação 
desta herança histórico-cultural do PNSB.

Por possuir imenso potencial a ser explorado, 
como cachoeiras, trilhas para caminhadas e 
mirantes, o PNSB faz parte de um grupo de 
Parques Nacionais objeto de um programa de 
fomento à visitação pública. Neste programa 
serão contemplados principalmente aspectos 
de infraestrutura, viabilidade de visitação da 
UC e uso público.

É também a unidade central do Mosaico Bo-
caina, programa da Reserva da Biosfera, pre-
visto em lei (9.985/00) pelo SNUC, que visa 
a implementação da política de conservação 

das nove UCs na região, dentre municipais, 
estaduais e federais. Este programa é respon-
sável por estabelecer parâmetros e priorida-
des de conservação para a região, formada 
por Mata Atlântica que é considerada um 
Hotspot pela avaliação da Conservação Inter-
nacional (CI), conceito criado, em 1988, pelo 
ecólogo inglês Norman Myers para identificar 
quais as regiões concentram os mais altos 
níveis de biodiversidade e onde as ações de 
conservação são mais urgentes.

Como subsídio para se promover a regulari-
zação fundiária do PNSB, está em andamento 
um estudo cartográfico visando aprimorar a 
interpretação dos limites do parque definidos 
no seu último decreto. Também tem sido feito 
um esforço de se obter a titularidade de terras 
públicas existentes no interior da unidade.

A região do Parque Nacional da Serra da Bo-
caina é caracterizada por um grande gradiente 
altitudinal, abrangendo desde áreas situadas 
no nível do mar (região de Trindade, Paraty), 
até a parte serrana, com altitudes superiores 
a 2 mil metros em São José do Barreiro. Este 
gradiente de altitude, determinado por aspec-
tos geomorfológicos, afeta diretamente os 
atributos físicos (clima, hidrografia) e bióticos 
(vegetação, flora e fauna) da região, gerando 
paisagens e ecossistemas diversos.

Geologia - Sob diversos domínios geomor-
fológicos, destacam-se a alta diversidade e 
complexidade natural da área, resultantes das 
inúmeras combinações entre tipos de relevo, 
altitudes, características topográficas, redes 
de drenagem, substrato rochoso, solos e co-
bertura vegetal natural. 

A maior parte da área do PNSB apresenta 
topografia bastante movimentada, uma vez 
que aproximadamente 86% dela encontram-
se em declividades acima de 20%. Os locais 
com declividade superior a 46% encontram-
se, principalmente, nas escarpas da Serra do 
Mar, no curso superior do rio Mambucaba e 
seus contribuintes, no curso superior do rio 
Paraitinga, próximo às suas nascentes, e ao 
norte, em direção a São José do Barreiro e 
Areias. As áreas planas e suavemente ondu-

ladas perfazem um total de 3,62% da área, 
e encontram-se principalmente nas planícies 
costeiras e nas porções norte e oeste do 
PNSB, em alguns fundos de vale. 

O Planalto da Bocaina, com altitudes de 
1,1 mil a 2 mil metros, faz parte do Planalto 
Atlântico. É constituído por duas subzonas: a 
Serrania da Bocaina e os Planaltos Isolados, 
estando elevado em até 900 metros com rela-
ção aos planaltos do Médio Vale do Paraíba e 
Paraitinga, que o circundam a norte e a oeste, 
respectivamente. Ao sul, é limitado pela Pro-
víncia Costeira, que é constituída, na região, 
pela Serra do Mar e pela Baixada Litorânea.

Clima - A distribuição das temperaturas nas 
áreas do Parna da Serra da Bocaina sofre 
influência das características do relevo, ou 
seja, as temperaturas mais baixas ocorrem 
nas regiões com altimetria mais elevada (alto 
da serra do Planalto da Bocaina), se compa-
radas às regiões mais baixas (litoral e por-
ção oeste). A região do Planalto da Bocaina 
é caracterizada por temperaturas com média 
anual inferior de 17 °C e com verão brando. 
Durante os meses de inverno, principalmente 
junho e julho, ocorrem temperaturas inferiores 
a 0 °C, ocasionando frequentes geadas. Por 
outro lado, a região litorânea e da vertente 
sul apresentam temperaturas médias anuais 
mais elevadas, em torno de 21 °C e 23 °C. 
O regime pluviométrico nas áreas do parque 
e de sua Zona de Amortecimento caracteri-
za-se pela ocorrência dos maiores índices de 
chuva nas áreas do litoral, vertente oceânica 
e Planalto da Bocaina, com totais anuais mé-
dios superiores a 2 mil mm, ocorrendo, fre-
quentemente, períodos com índices máximos 
próximos ou superiores a 3 mil mm anuais. 
No entanto, a média regional cai para 1.700 
mm anuais, devido às áreas menos chuvosas 
situadas nas vertentes voltadas para o Vale 
do rio Paraíba do Sul.

Ocorrem diferenças na distribuição das chuvas 
no PNSB, sendo que na área do Planalto da 
Bocaina (alto da serra), as chuvas distribuem-
se em períodos bastante distintos, um período 
úmido (estação chuvosa), compreendido entre 
os meses de outubro e março, e um período 
seco ou pouco úmido, entre abril e setembro. 
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Já na Região Litorânea, os índices pluviométri-
cos apresentam valores médios entre 1,8 mil 
milímetros e 1,9 mil milímetros anuais, embora 
nas localidades de Picinguaba e São Roque 
os índices ultrapassem os 2,2 mil milímetros 
anuais. O grande contraste na área litorânea 
ocorre em Paraty, com pluviosidade anual em 
torno de 1.350 milímetros.

Hidrografia - O Parna Serra da Bocaina é situ-
ado numa região da Serra do Mar que consti-
tui um grande divisor de águas entre o vale do 
rio Paraíba do Sul, o litoral norte paulista e a 
Baía da Ilha Grande, no litoral sul fluminense. 
Grande parte dos cursos d’água que atraves-
sam o parque forma bacias hidrográficas que 
fluem diretamente para o litoral do Rio de Ja-
neiro. Dentre elas, destacam-se as bacias do 
rio Mambucaba e do rio Bracuí.

A bacia hidrográfica mais importante para o 
Parna Serra da Bocaina é a do Rio Mambucaba, 
pelo fato de cortar o parque de norte a sul, com 
tributários que nascem no seu interior e outros 
com nascentes em seu entorno imediato.

As bacias hidrográficas cujas nascentes en-
contram-se dentro dos limites do PNSB, 
como os Rios Perequê-Açu, Ariró, Barra 
Grande, Graúna e Paraty-Mirim, são de extre-
ma importância para a garantia da disponibili-
dade de água superficial para toda a Zona de 
Amortecimento do Parque Nacional da Serra 
da Bocaina abrangida pela região litorânea.

O PNSB desempenha, portanto, um papel 
vital como área de conservação e proteção 
dos recursos hídricos superficiais, pois cor-
respondem aos mananciais de abastecimen-
to das áreas urbanas situadas fora de seus 
limites, como Angra dos Reis e Paraty. Além 
disso, toda essa região funciona como um 
importante reservatório de água no solo, es-
tocagem proporcionada pelo alto índice de 
precipitação total anual, pelo relevo e pela 
ocorrência de cobertura vegetal.

Flora e vegetação - No interior do Parque Na-
cional da Serra da Bocaina ocorrem florestas 
desde o nível do mar até mais de a 2 mil me-
tros de altitude, sob diferentes combinações 
de substratos. Esta diversidade proporciona a 

existência de grande variedade de tipos de ve-
getação, de florestas densas a campos de al-
titude, o que proporciona nichos especiais, re-
fúgios, endemismos e grande biodiversidade.

O PNSB possui três tipos de formações ve-
getacionais: a Floresta Ombrófila Densa (Sub-
montana, Montana e Alto Montana), expres-
são dominante na região, a Floresta Ombrófila 
Mista Alto Montana, com a presença de pi-
nheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia) e o 
pinheirinho-bravo (Podocarpus lambertii), e 
os Campos de Altitude.

Uma das espécies presentes na Floresta Om-
brófila Densa é o palmito-juçara (Euterpe edulis), 
anteriormente frequente, mas hoje considerado 
uma espécie rara e ameaçada de extinção devi-
do ao extrativismo ilegal. Na Floresta Ombrófila 
Densa Submontana destaca-se o xaxim (Dick-
sonia sellowiana), também raro e ameaçado de 
extinção devido ao extrativismo ilegal para con-
fecção de vasos para plantas.

O PNSB destaca-se, ainda, pelo endemismo 
de suas espécies, sendo as mais representa-
tivas as floras das famílias Araceae, Bromelia-
ceae, Cactaceae, Gesnericaeae, Orchidace-
ae, além das Pteridófitas.

Fauna - É bastante rica e diversificada, o que 
pode ser explicado pela presença de uma 
grande variedade de habitat e pelo seu gra-
diente altitudinal. Várias pesquisas científicas 
estão em andamento no parque, com ênfase 
em variados grupos taxonômicos, entre eles 
invertebrados terrestres, invertebrados aquá-
ticos, anfíbios, aves, peixes e mamíferos, o 
que aumentará consideravelmente o conheci-
mento acerca do número de espécies da fau-
na que possuem o Parque Nacional da Serra 
da Bocaina como hábitat.

Mamíferos - Das 156 espécies de mamí-
feros não-voadores com distribuição para 
a Mata Atlântica, 40 espécies ocorrem no 
PNSB. Cinco espécies de mamíferos são 
endêmicas da Mata Atlântica: ouriço-ca-
cheiro (Sphiggurus villosus), sagüi-da-ser-
ra-escuro (Callithrix aurita), bugio (Alouatta 
guariba clamitans), macaco-prego (Sapa-
jus nigritus) e muriqui ou mono-carvoeiro 

(Brachyteles arachnoides). Um grande nú-
mero de espécies ameaçadas é protegi-
da pelo PNSB, entre elas a onça-pintada 
(Panthera onca), a onça-parda ou suçua-
rana (Puma concolor capricornensis), o 
muriqui e o sagui-da-serra-escuro. A pre-
sença da onça-pintada no interior do par-
que foi confirmada recentemente, graças 
a uma pegada encontrada nas proximida-
des da Cachoeira do Veado. A onça-par-
da possui uma grande área de vida e se 
desloca desde os diversos ambientes flo-
restais até pastagens e campos de altitu-
de. A presença desta espécie demonstra 
a importância da preservação das áreas 
de mata situadas dentro e fora dos limi-
tes do Parna Serra da Bocaina. O muriqui, 
considerado o maior primata da América e 
muito exigente em termos de estrutura de 
hábitat, é encontrado dentro do PNSB em 
áreas de grotões de mata de difícil aces-
so, ainda em bom estágio de preservação. 
Apesar de ameaçado de extinção, ainda 
é procurado por caçadores nas áreas em 
torno do parque.

Já o sagui-da-serra-escuro, está presente em 
áreas de mata secundária em diversos está-
dios de sucessão. Espécies mais tolerantes 
a áreas abertas, como o furão (Galictis vitta-
ta), o veado-mateiro (Mazama americana) e o 
cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), podem 
ser encontrados nas bordas de mata.

aves - O PNSB possui um gradiente al-
titudinal que propicia a presença de di-
ferentes tipos de ambientes com uma 
avifauna característica. Assim, algumas 
espécies são específicas de florestas 
montanas, outras de florestas submon-
tanas, outras de campos de altitude, e 
assim por diante. Cerca de 300 espé-
cies de aves foram registradas oficial-
mente no parque. Em torno de 45% são 
apontadas como espécies endêmicas do 
Domínio Atlântico, podendo-se destacar 
os seguintes: macuco (Tinamus solita-
rius), jacutinga (Aburria jacutinga), pararu 
ou pomba-espelho (Claravis godefrida), 
apuim-de-cauda-vermelha (Touit melano-
nota), sabiá-cica (Triclaria malachitacea), 
bacurau-tesoura-grande (Hydropsalis for-

cipata), pica-pau-rei (Campephilus robus-
tus), choquinha-pequena (Myrmotherula 
minor), pinto-do-mato (Hylopezus nat-
tereri), arapaçu-de-garganta-branca (Xi-
phocolaptes albicollis), não-pode-parar 
(Phylloscartes paulista), maria-leque-do-
sudeste (Onychorhynchus c. swainsoni), 
saudade (Tijuca atra), corocochó (Car-
pornis cucullata) e caneleirinho-de-cha-
peú-preto (Piprites pileata). Dentre essas 
espécies, as ameaçadas de extinção são, 
principalmente, a jacutinga, o urubu-rei 
(Sarcoramphus papa) e a águia-cinzenta 
(Urubitinga coronata).

répteis e anfíbios - O PNSB também é 
uma região de grande importância para a 
fauna de anfíbios, sendo a região da Ser-
ra da Bocaina localidade-tipo (local onde 
a espécie foi encontrada pela primeira 
vez) de várias espécies. Aqui existem es-
pécies que não ocorrem em nenhum ou-
tro local. Por essa razão, esse é um dos 
grupos mais pesquisados na Bocaina. Os 
répteis, por outro lado, foram pouco es-
tudados na região do parque.

Peixes - A ictiofauna das bacias exis-
tentes no interior do PNSB apresenta, 
de um modo geral, uma baixa riqueza 
de espécies. Porém, observa-se elevado 
endemismo, isto é, muitas das espécies 
observadas são exclusivas de uma ou 
mais dessas bacias, não ocorrendo em 
nenhum outro lugar. Atualmente alguns 
rios do PNSB são habitados por espécies 
exóticas invasoras. É o caso dos afluen-
tes dos Rios Mambucaba e Bracuí, ocu-
pados pela truta arco-íris (Oncorhynchus 
mykiss) desde a década de 1940, quando 
inciciou-se a criação desta espécie com 
fins comerciais no entorno do parque.

invertebrados - No início do século XX, a 
região da Bocaina foi um importante local 
de coleta do famoso pesquisador Adolfo 
Lutz, o qual tinha interesse particularmen-
te em um grupo dos mosquitos conheci-
dos como borrachudos (Díptera: Simulií-
dae). Nos tempos atuais, vários projetos 
de pesquisa com invertebrados vêm sen-
do realizados na região do Parque Nacio-
nal da Serra da Bocaina. Novas espécies 
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têm sido descobertas e sabe-se que há 
muitas outras por se descobrir. Não exis-
tem, porém, compilações abrangentes 
sobre as espécies existentes nos diversos 
grupos, com exceção para alguns grupos 
de insetos aquáticos. Dentre as espécies 
de invertebrados ameaçadas de extinção, 
destacam-se duas espécies de borbole-
tas: Euselasia eberti, conhecida apenas 
de duas localidades em florestas de alti-
tude da Mata Atlântica; e Voltinia sanarita, 
habitante de campos de altitude.

Fonte de recursos - O Parque Nacional da Ser-
ra da Bocaina (PNSB), dentre as unidades de 
conservação federais do Brasil, é a pioneira a 
receber verbas repassadas por um fundo pri-
vado, uma inovação dentre os modelos de par-
ceria público-privada do segmento ambiental.

Os recursos do fundo são administrados pela 
Econsenso, uma Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP) idealizada 
pelo empresário austríaco Heinz Gruber, sócio 
da consultoria financeira Consenso. A parceria 
iniciou-se em 2006 e tem como foco a região 
de Trindade. Em 2012, o PNSB aproximou-se 
do Instituto Semeia, que tem como proposta 
ser um elo facilitador na catalisação de mo-
delos de gestão inovadores e sustentáveis em 
UCs. Por meio dessa parceria, o Semeia rea-
lizou um estudo de viabilidade econômica do 
PNSB, com foco principalmente na exploração 
dos atrativos turísticos. A primeira etapa dos 
estudos foi concluída em julho de 2012.

Infraestrutura - A sede principal do PNSB 
está localizada em São José do Barreiro (SP), 
onde estão vários atrativos do parque, como 
o início do Caminho de Mambucaba (mais 
conhecido como Trilha do Ouro), a cachoeira 
Santo Isidro e a Cachoeira do Veado. Além 
da sede principal, o PNSB tem também uma 
subsede em Paraty, onde divide as mesmas 
instalações com a Área de Proteção Ambien-
tal (APA) Cairuçu.

O parque não está consolidado em termos de 
visitação, por isso ainda não oferece prestação 
de serviços ao turista. Parte desta lacuna, po-
rém, é preenchida pela iniciativa privada exis-
tente no entorno do Parna Serra da Bocaina.

Fiscalização ambiental - A fiscaliza-
ção do Parque Nacional da Serra da Bo-
caina tem um papel vital na proteção da 
unidade, pois ela mantém os mecanis-
mos de controle e monitoramento. Sua 
atuação é embasada principalmente no 
Decreto nº 6.514/08, que dispõe sobre 
as infrações e sanções administrativas 
ao meio ambiente. As ações envolvem 
uma rotina de rondas, atendimento a de-
nuncias e visitas às propriedades no in-
terior e entorno. Além disso, operações 
de maior extensão sempre ocorrem em 
parceria com outras instituições, como 
Polícia Rodoviária Federal, Polícias Mili-
tares dos Estados de São Paulo e Rio de 
Janeiro e Polícias Civis e Ambiental.

Ao se deparar com uma atividade irregu-
lar ocorrendo em desrespeito às leis am-
bientais no interior e entorno do parque, 
os fiscais procedem de acordo com uma 
série de normas. Os resultados podem in-
cluir a emissão de auto de infração, apre-
ensão de materiais e até mesmo a prisão 
do cidadão que cometeu a irregularidade, 
dependendo da gravidade da situação.

Diferentes tipos de infrações são cometi-
dos no interior e entorno do PNSB. O tipo 
de atividade ilícita ou infração registrada 
com maior frequência é o desmatamento 
e corte seletivo de madeira. Essa atividade 
representa mais de 30% de todos os au-
tos emitidos pelo parque. Outro problema 
grave é a ocorrência de fogo, que está li-
gada às ações de desmatamento, ou seja, 
primeiro o infrator desmata e depois incen-
deia a área para fins agrícolas. Com isso, 
entende-se que as infrações ligadas ao 
desmatamento e ocorrência de incêndio, 
somadas, geram cerca de 50% do total 
de autos de infração. Em relação às outras 
atividades irregulares, as construções sem 
autorização ocupam o segundo lugar em 
número de ocorrências. Abaixo estão rela-
cionados alguns tipos de atividades sujei-
tas às ações de fiscalização do PNSB:

-  Desmatar, ou promover o corte se-
letivo de árvores;

-  Promover obras de escavação ou 

movimentação de solo;

-  Fazer uso de fogo para agricultura e 
fins agropastoris;

-  Promover obras de construção no 
interior do parque sem autorização;

-  Introduzir espécie exótica (que não 
pertença) à fauna e flora local;

-  Criação de animais domésticos no in-
terior do parque, ou gado e rebanhos;

-  Promover atividades de pesquisa 
científica sem autorização;

-  Fazer uso do fogo sem autorização;

-  Causar danos às Áreas de Proteção 
Permanentes (APP);

-  Perseguir, capturar ou matar ani-
mais silvestres; e

-  Extrair elementos da flora do inte-
rior do parque.

Prevenção e controle de incêndios Flo-
restais - Para contribuir na preservação do 
PNSB, especialmente as fisionomias vege-
tais associadas à altitude, o parque vem 
capacitando e contratando, durante os seis 
meses do período de estiagem, 28 briga-
distas para atuarem nas atividades de pre-
venção e combate aos incêndios florestais.

Os brigadistas distribuem-se em três gru-
pos que se revezam em plantões de qua-
tro dias para atender a qualquer ocorrên-
cia 24 horas por dia, entre os meses de 
junho e dezembro.

Nos meses de abril e maio, que antece-
dem a estiagem, começa a seleção de 
brigada, que testa diferentes capacidades 
dos candidatos, como habilidade no uso 
de enxada, força e resistência física. Os 
candidatos selecionados fazem então um 
curso preparatório, no qual aprendem téc-
nicas básicas de combate e prevenção.

A prevenção é feita principalmente com a 
abertura de aceiros, onde a vegetação é to-
talmente retirada e a terra fica exposta. Os 
aceiros têm uma extensão que pode che-
gar a quilômetros, e a largura geralmente é 
de 5 a 10 metros. Assim, em áreas críticas, 

os aceiros impedem a propagação do fogo 
pela ausência de material combustível.

O combate aos focos de incêndio é feito de 
forma sistemática, com o uso de abafado-
res e bombas costais cheias de água, usa-
das para molhar o substrato que ainda não 
queimou, esfriando o material combustível 
e diminuindo a velocidade de queimada.

A lei de crimes ambientais, nº 9.605 de 
12 de fevereiro de 1998, determina como 
crime ambiental provocar incêndio em 
mata ou floresta, e a pena é reclusão, va-
riando de dois a quatro anos e multa.

Gestão socioambiental - Esta é uma área de 
interface entre diferentes ações e atividades do 
Instituto Chico Mendes para criação, implan-
tação e gestão das Unidades de Conservação 
e dos Centros de Pesquisa e Conservação da 
autarquia, objetivando integrar as UCs e os 
centros com a sociedade e órgãos públicos 
dos contextos nacional, estadual e regional.

O foco é promover o diálogo e institucionalizar 
um conjunto de políticas relacionadas com a 
gestão territorial, conservação e desenvolvimen-
to socioambiental, fundamentada nos princípios 
da Educação Ambiental. Concentra, como coor-
denações vinculadas, as áreas de Gestão Par-
ticipativa, Educação Ambiental e Capacitação 
Externa e Gestão de Conflitos Territoriais.

Por meio da manutenção de diálogo permanente 
do Conselho Consultivo com os diversos seg-
mentos da sociedade, verifica-se que sua liga-
ção com o parque vai muito além da simples vi-
zinhança e do usufruto de seus valores naturais.

Entre as estratégias de conservação, cada 
UC deve avaliar a amplitude de sua efetivi-
dade. Para tanto é necessário organizar o 
conhecimento existente e incentivar as pes-
quisas direcionadas ao manejo e à conserva-
ção da biodiversidade em áreas protegidas e 
ambientes particulares.

As pesquisas e o monitoramento da biodi-
versidade fornecem análises dos dados ob-
tidos, sendo fundamentais na estratégia de 
conservação de espécies ameaçadas, no or-
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denamento do uso de recursos naturais e no 
controle de conflitos. Ou seja, o conhecimento 
subsidia estratégias para manejar os recursos 
naturais, e permanentemente cuida da preven-
ção a escassez ou extinção de suas espécies.

Programa de consolidação territorial 
- As terras devem ser de posse e domí-
nio públicos e, portanto, as áreas particu-
lares incluídas em seu interior devem ser 
desapropriadas (Lei 9.985/2000). O site do 
ICMBio dispõe de alguns documentos de 
interesse dos proprietários de terras e pos-
seiros da região abrangida pelo PNSB, que 
inclui os municípios de Areias, São José do 
Barreiro, Cunha, Ubatuba, Angra dos Reis 
e Paraty. Esses documentos devem ser 
consultados antes da aquisição de proprie-
dades ou posses nos referidos municípios. 
São eles: o Decreto n° 70.694/1972, que 
define os limites do PNSB; o Cartograma, 
de apresenta a localização e limites do 
PNSB; e os Limites do PNSB e de sua zona 
de amortecimento.

Programa de recuperação de Áreas 
degradadas - Um percentual significati-
vo da área do PNSB foi utilizado, ao longo 
do tempo, para a formação de pastagens, 
plantações e edificações, entre outros usos. 
Essas intervenções alteraram as caracte-
rísticas da vegetação original e, em alguns 
casos, até mesmo do solo e de corpos 
d’água, com rios, lagoas e brejos. Diz-se, 
portanto, que essas áreas encontram-se 
degradadas em diferentes níveis. A direção 
do PNSB, em conjunto com o poder judici-
ário, vem buscando reverter essa situação 
por meio do comprometimento dos res-
ponsáveis pela degradação em cessar as 
atividades impactantes e reparar os danos 
causados. A reparação dos danos pode ser 
realizada pela elaboração e execução de um 
plano de recuperação de área degradada. 
Assim, com o objetivo de orientar o infrator 
nessa reparação, o PNSB está disponibili-
zando um roteiro básico de elaboração de 
Plano de Recuperação de Área Degradada 
(PRAD) terrestre. Esse roteiro deve obrigato-
riamente ser utilizado para todos os projetos 
de PRAD no interior do parque.

Programa de Pesquisa e Monitoramen-
to - Propiciar a pesquisa científica orientada 
ao reconhecimento dos elementos naturais 
e culturais e suas áreas correlatas é um dos 
principais objetivos do Parque Nacional da 
Serra da Bocaina, definidos em seu Plano 
de Manejo. Os primeiros registros oficiais 
de pesquisa no PNSB datam do final da 
década de 1980 e, desde então, dezenas 
de projetos já foram realizados. Atualmente 
está em fase de elaboração o projeto de 
implantação de transectos para coleta de 
dados vinculados ao Programa de Moni-
toramento da Biodiversidade – promovido 
pelo ICMBio –, ao qual o PNSB está aderin-
do na qualidade de unidade piloto do bio-
ma Mata Atlântica.

Pesquisa científica - Esse também é 
um dos principais objetivos do Parque 
Nacional da Serra da Bocaina, definidos 
em seu Plano de Manejo. Os primeiros 
registros oficiais de pesquisa no PNSB 
datam do final da década de 1980 e, des-
de então, dezenas de projetos já foram 
realizados. Embora a grande maioria dos 
projetos seja vinculada à área de Ciências 
Biológicas, o PNSB também vem sendo 
objeto de estudos de outras áreas do co-
nhecimento, como Ciências Sociais, Hu-
manas e da Terra. 

Projetos de pesquisa - Cerca de 260 
projetos estão registrados no Banco de 
Dados de Pesquisa do Parque Nacional 
da Serra da Bocaina, entre projetos con-
cluídos e em andamento, das mais diver-
sas áreas do conhecimento. Além dos 
projetos, também são mantidos o registro 
das publicações resultantes desses tra-
balhos, tais como artigos em periódicos 
científicos, livros ou capítulos de livros, 
teses, dissertações, monografias e resu-
mos em congressos.

Plano de manejo - O plano de manejo do Par-
que Nacional da Serra da Bocaina data do fi-
nal da década de 1990, tendo sido concluído e 
publicado em 2002. Após sua publicação não 
foi possível a implementação de suas ações de 
maneira efetiva. O ICMBio vem desenvolvendo, 

desde julho de 2008, o projeto “Nova Imagem 
– 40 anos, fev. 2011” visando a consolidação 
do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Os re-
sultados desse projeto, que prioriza áreas para 
a abertura formal à visitação, deverão ser um 
primeiro passo para transformar em realidade o 
imenso potencial representado pelos seus mais 
de 100 mil hectares localizados entre os Estados 
do Rio de Janeiro e São Paulo. O maior Parque 
Nacional de Mata Atlântica costeira. Sua visi-
tação já feita de forma intensa, motivada pelos 
incontáveis atrativos ecológicos, cênicos e histó-
rico-culturais, tão logo esteja sendo controlada e 
registrada, o consolidará, minimamente, entre os 
cinco Parques Nacionais mais visitados do País.

Após longo período concentrando suas ações 
basicamente na sua região serrana, o PNSB, por 
meio do projeto em curso, vem ampliando essas 
ações à extensa faixa litorânea da unidade que 
concentra atualmente seus principais potenciais 
e ameaças, seja pela sua intensa visitação, ainda 
desordenada, seja pela dinâmica de crescimen-
to urbano, particularmente nos Municípios de 
Angra dos Reis e Paraty. Dessa forma, torna-se 
imperativo aperfeiçoar a capacidade gestora da 
unidade em sua porção sul, fazendo-a de manei-
ra integrada com a gestão norte, que permane-
cerá em São José do Barreiro.

Embora o referido plano encontre-se no prazo 
previsto para sua revisão geral, optou-se por 
fazer uma monitoria pontual focando algumas 
áreas a serem trabalhadas num primeiro mo-
mento. O objetivo, com isso, é o de otimizar a 
reduzida capacidade gestora da unidade por 
meio de ações de foco e prioridade.

Dessa forma a monitoria em questão aborda 
as Áreas Estratégicas Internas: Trindade e 
Caminhos do Ouro, em Paraty (RJ), além do 
Caminho de Mambucaba (Trilha do Ouro), que 
liga os Municípios de São José do Barreiro 
(SP) e Angra dos Reis (RJ).

Dentre essas três áreas, a Paraty-Cunha jus-
tifica uma atenção especial e uma abordagem 
específica, em virtude da imensa complexida-
de que envolve todo o seu histórico de re-
lação com a unidade, bem como devido ao 
seu enorme potencial para o uso público e 
manejo, além de um quadro situacional que 

acena com a oportunidade para os grandes 
investimentos que se farão necessários.

No que concerne às vulnerabilidades do Par-
que Nacional da Serra da Bocaina, as ativi-
dades praticadas na UC, mesmo as mais 
comuns, são arduamente monitoradas. Tal 
situação foi apontada e exposta em Relatório 
do WWF/Brasil (World Wide Fund For Nature), 
nos anos de 2005 e 2010 por meio do ques-
tionário “RAPPAM” (Rapid Assessment and 
Prioritization of Protected Area Management 
– Método para Avaliação Rápida e Priorização 
da Gestão). 

O estudo pesquisou o questionário RAPPAM 
aplicado em ambos cenários de 2005 e 2010. 
São levados em consideração dois aspectos: 
“pressão, tendência, abrangência, impacto e 
permanência” e “ameaça, probabilidade, im-
pacto e permanência”, cada um com uma série 
de quesitos. As ameaças são atividades que 
deverão causar impactos negativos na unida-
de de conservação durante os próximos cinco 
anos e pressão são atividades que causam im-
pactos negativos na unidade de conservação 
e que ocorreram nos últimos cinco anos.

Os quesitos são: agricultura e silvicultura; 
caça; coleta de produtos não madeireiros; 
conservação e uso do solo; construção e 
operação de infraestruturas; disposição de 
resíduos; espécies exóticas invasoras; extra-
ção de madeira; extração mineral; incêndios 
de origem antrópica; influências externas; 
ocupação humana; pastagem; pesca; pro-
cessos seminaturais; turismo e recreação; e 
uso dos recursos por populações residentes.

Alguns quesitos sofreram alterações de um 
cenário para o outro. Quanto às ameaças, o 
quesito turismo e recreação passou, em 2005, 
de uma ameaça muito alta, com probabilidade 
muito alta, impacto generalizado (15% a 20%) e 
permanência a longo prazo (de 20 a 100 anos), 
para, em 2010, probabilidade média, com im-
pacto localizado (menor que 5%) e permanên-
cia a curto prazo (menor que cinco anos).

 Em relação à pressão, no mesmo quesito, 
o quadro apresentou-se da seguinte forma: 
em 2005, a tendência seria de aumentar li-
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geiramente, com abrangência generalizada 
(de 15% a 20%), impacto moderado e per-
manência a médio prazo (cinco a 20 anos). 
Já em 2010, o quadro manteve-se inalterado 
apenas quanto ao impacto, pois a tendência 
foi de permanecer constante, com abrangên-
cia localizada (menor que 5%) e permanência 
a curto prazo (menos que cinco anos).

Visitação - O Parque Nacional da Serra da Bo-
caina funciona diariamente das 6 horas às 18 
horas. A entrada será permitida somente até as 
16 horas (e até as 17 horas durante o horário 
de verão). O acesso ficará aberto após esse 
horário apenas para escoamento dos visitan-
tes. Porém, algumas regras de conduta devem 
ser seguidas pelos turistas, conforme abaixo:

-  A atividade de camping não é permitida 
no interior do Parque Nacional da Ser-
ra da Bocaina, com exceção das áreas 
pertencentes às famílias ocupantes do 
Parque Nacional anteriormente ao seu 
Decreto de criação:

* “Casa Torta”, da família da Sra. Maria 
Guadalupe, localizada na praia da Cai-
xa d’Aço;

* “Camping das Bromélias”, localizado 
na praia da Caixa d’Aço;

* “Camping Por do Sol”, da família da Sra. 
Dolores Lopes, localizado na Praia do Meio.

-  Não é permitida a entrada e o estacio-
namento no interior do Parque Nacional 
da Serra da Bocaina, com exceção de 
veículos oficiais e a serviço do PNSB;

-  Não é permitida a entrada de produtos 
de gêneros alimentícios e bebidas com 
embalagens descartáveis na praia Pisci-
na Natural, nas embarcações que fazem 
o transporte para este local e na trilha 
da Cachoeira Pontal;

-  Não é permitida a entrada de isopores, 
bolsas térmicas e recipientes térmicos 
na praia da Piscina Natural, nas embar-
cações que fazem o transporte para esta 
praia e na trilha da Cachoeira Pontal;

-  A emissão de som (música) no interior e 
no entorno imediato do PNSB é permitida 
somente em volume baixo (som ambiente);

-  A utilização de aparelhos sonoros não é 

permitida em qualquer local dentro dos 
limites do Parque Nacional da Serra da 
Bocaina após as 20 horas.

Também é necessária autorização prévia para 
se pernoitar no interior do parque. Essa regra 
aplica-se inclusive à travessia do Caminho de 
Mambucaba/Trilha do Ouro. Recomenda-se 
aos que farão trilha que:

-  Estejam bem preparados fisicamente 
para o esforço de caminhada;

-  Vistam roupas leves e confortáveis, cal-
çado apropriado para trekking e boné. 
Além disso, um cajado para caminhada 
costuma ser útil.

-  Carreguem mochila com itens essen-
ciais: água potável, lanche; casaco (à 
noite a temperatura costuma cair bas-
tante na serra), capa de chuva, protetor 
solar e repelente para insetos.

Não é obrigatório o acompanhamento de um 
guia para percorrer as trilhas, porém reco-
mendado, pois há trechos em que as trilhas 
não são bem demarcadas.

Menores de idade, caso não estejam acom-
panhados pelos pais, deverão estar acompa-
nhados de um responsável, que deverá apre-
sentar uma autorização por escrito dos pais 
no ato do pedido de autorização.

São crimes previstos em lei: coletar, arran-
car ou transportar de lugar plantas, flores, 
sementes, pedras, galhos ou qualquer outro 
bem natural. Caçar, capturar, perseguir, mo-
lestar ou alimentar animais silvestres.

Área de Proteção ambiental de cairuçu 

Tipo: Área de Proteção Ambiental
Instância: Federal
Grupo: Uso sustentável
Área:  34.690,72 hectares (Decreto  
nº 89.242, de 27 de dezembro de 1983)
Jurisdição legal: domínio Mata Atlântica
Ano de criação: 1983
Mosaico: Bocaina
Órgão gestor: ICMBio
Tipo de conselho: Consultivo
Conselho criado em: 2001

A   APA Cairuçu foi criada   pelo  Decreto nº 
89.242, de 27 de dezembro de 1983. Situa-se 
no extremo Sul do Município de Paraty, no Esta-
do do Rio de Janeiro, tendo como acesso prin-
cipal a BR-101. Compõe-se de uma parte con-
tinental, com uma área de 33.800 hectares, que 
se inicia no Rio Mateus Nunes e termina na divi-
sa com o Estado de São Paulo, e de uma parte 
insular de 890,72 hectares que compreende 63 
ilhas, desde a Ilha do Algodão, em Mambuca-
ba, até a Ilha da Trindade, em Trindade. 

Em seu território estão totalmente inseridas a 
Reserva Ecológica Estadual da Juatinga, as al-
deias Guarani Araponga e Paraty-Mirim, o Qui-
lombo do Campinho da Independência, a APA 
Municipal da Baía de Paraty, Paraty-Mirim e 
Saco do Mamanguá, bem como algumas ilhas 
que fazem parte da Estação Ecológica de Ta-
moios. Além disso, a APA Cairuçu faz também 
limite, e se sobrepõe em alguns pontos com 
o Parque Nacional da Serra da Bocaina.

Apesar da crescente ação antrópica, princi-
palmente pela presença de caiçaras, a região 
possui grande diversidade de espécies animais 
espécies, inclusive aquelas consideradas raras 
ou ameaçadas de extinção, como muriqui, ma-
cuco, jacutinga, pavão, gavião pega-macaco, 
veado mateiro e catingueiro, entre outros. Por 
fazer limite com o Parque Nacional da Serra 
da Bocaina, a APA apresenta uma importância 
vital para as aves de rapina, que necessitam 
de grandes áreas florestadas para sua sobre-
vivência. A região apresenta três tipos caracte-
rísticos: Mata Atlântica de encosta, a mata de 
restinga e o manguezal. 

A APA Cairuçu tem o objetivo de assegurar a 
proteção da natureza, paisagens de grande 
beleza cênica, espécies de fauna e flora raras 
e ameaçadas de extinção, sistemas hídricos 
e as comunidades tradicionais caiçaras, indí-
genas e quilombolas integradas nesse ecos-
sistema, promovendo o desenvolvimento do 
turismo sustentável e incentivando a adoção 
de práticas sustentáveis em seu território.

Sendo uma  unidade de conservação federal 
de uso sustentável, a gestão da APA Cairuçu 
busca  conciliar as atividades humanas com a 

preservação da vida silvestre, a proteção dos 
demais recursos naturais e a melhoria da qua-
lidade de vida da população, através de traba-
lho conjunto entre os órgãos do governo e as 
comunidades locais. Deve, por isso, orientar e 
conduzir o desenvolvimento social e as ativida-
des produtivas de forma a impedir a degrada-
ção ambiental e assegurar a proteção dos re-
cursos naturais, das paisagens, e das culturas 
tradicionais presentes em seu território.

Na região da APA Cairuçu encontra-se  um 
dos mais expressivos remanescentes da Mata 
Atlântica, dando excelentes amostras de suas 
variações e características, inclusive apresen-
tando os vários estágios e transições das ma-
tas tropicais úmidas de encosta aos mangue-
zais em estado clímax. O conjunto de Unidades 
de Conservação  e áreas protegidas presentes 
na região compõem o Mosaico Bocaina.

O Plano de Manejo da APA Cairuçu, aprovado 
pela Portaria Ibama 28/2005, é o documento 
que estabelece o Zoneamento da unidade e o 
planejamento de sua gestão.

Área de Proteção ambiental Munici-
pal da baía de Paraty, Paraty-Mirim e 
saco de Mamanguá 

Tipo: Área de Proteção Ambiental
Instância: Municipal
Grupo: Uso sustentável
Área:  5.642 hectares (Lei Municipal nº 
685, de 11 de outubro de 1984, redi-
mensionada pela Lei Municipal nº 744, 
de 9 de novembro de 1987)
Jurisdição legal: domínio Mata Atlântica
Ano de criação: 1984
Mosaico: Bocaina
Órgão gestor: Seduma
Tipo de conselho: não possui
Conselho criado em: -

A APA da Baía de Paraty foi criada pela Lei 
Municipal nº 685, de 11 de outubro de 1984, 
redimensionada pela Lei Municipal nº 744, 
de 9 de novembro de 1987. Visa proteger as 
áreas de criadouro de organismos marinhos 
na Baía de Paraty, impedir a pesca predatória, 
especialmente o arrastão para uso comercial 
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e definir os locais e as épocas permitidas para 
a pesca. Tem uma área de 5.642 hectares e 
abrange a Baía de Paraty, a enseada de Pa-
raty-Mirim, o Saco do Mamanguá e Tarituba.

Esta Área de Proteção Ambiental proíbe a pesca 
de arrasto de fundo, a coleta de moluscos para 
fins comerciais, a construção e implantação de 
indústrias potencialmente poluidoras e a realiza-
ção de obras de aterro e dragagens que com-
prometam a manutenção desses ecossistemas.

Encontra como principais problemas a inexis-
tência de zoneamento e regulamentação e de 
infraestrutura para fiscalização; a especula-
ção imobiliária turística de segunda residência 
na zona costeira, e turismo receptivo sem do-
tação de infraestrutura necessária; a ausência 
de saneamento básico nas comunidades tra-
dicionais e assoreamento dos rios; e a grande 
frequência atividades ilegais como pesca de 
camarão pelo arrasto de fundo e em parelha.

A antiga Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio 
Ambiente de Paraty, atual Secretaria de Meio 
Ambiente (Semam) realiza algum tipo de fiscali-
zação no que se refere a obras irregulares. En-
tretanto, a atual Secretaria de Agricultura e Pes-
ca (SAP) tem grande dificuldade de controlar as 
atividades pesqueiras por falta de infraestrutura 
própria e pessoal, que inclusive possa fiscalizar 
no período noturno, quando é realizada a pesca 
de arrasto de fundo. Tal dificuldade é fator limi-
tante, pois em diversos casos de comprovada 
irregularidade, sobretudo na época de defeso, 
o cumprimento das normas legais que incluem 
multas, apreensão da produção e do material 
de pesca, e inclusive da própria embarcação 
com encaminhamento dos responsáveis à polí-
cia por crime ambiental, não é realizado.

É importante observar que apesar do amparo 
legal constituído por estas leis ambientais, a 
falta de fiscalização permanente nas águas 
do Município compromete não só o meio 
ambiente, mas todo o enorme potencial das 
atividades pesqueiras e turísticas.

A implantação da Unidade de conservação, a 
elaboração de um plano de gestão e a cons-
tituição de uma guarda ambiental e marinha 
conforme é mencionado na Lei Orgânica do 
Município e Paraty, art. 197: “O município 
fiscalizará o exercício das atividades pes-

queiras; criará uma guarda marinha, que terá 
como objetivo, reprimir a pesca predatória, 
guardar e proteger as áreas destinadas à pro-
criação”, primeiras questões a serem tratadas 
pela gestão ambiental municipal.

Para dar início à implantação da APA Municipal, 
a Semam vem buscando apoio e parceria junto 
a diversas instituições e programas, dentre eles:

-  O Governo do Estado que vem atuan-
do junto aos municípios que compõem 
a Baía da Ilha Grande do Estado atra-
vés do Projeto de Gestão Integrada do 
Ecossistema da Baía da Ilha Grande que 
pretende elaborar um modelo de conser-
vação e de uso sustentável dos ecossis-
temas continentais, marítimos e insula-
res da Baía da Ilha Grande, combinando 
um modelo de gestão participativa com 
recursos da FAO (Organização das Na-
ções Unidas para Agricultura e Alimenta-
ção - Food and Agriculture Organization) 
e do GEF (Fundo Global para o Meio Am-
biente - Global Environment Facility).

-  O Conselho Mosaico Bocaina de Unida-
des de Conservação e Áreas Protegidas 
que vem contribuindo com orientação e 
apoio institucional;

-  A ONG Movimento Verde (Move) na 
captação de recursos junto a SOS Mata 
Atlântica, PAC (Programa de Acelera-
ção do Crescimento) e demais fontes 
de recursos destinadas à implantação 
de unidades de Conservação, Conser-
vação e Uso Sustentável de Ambientes 
Marinhos e Costeiros.

reserva ecológica estadual da Juatinga

Tipo: Reserva Ecológica
Instância: Estadual
Grupo: Proteção integral
Área:  9.960 hectares (Decreto Estadual 
nº 17.981, de 30 de outubro 1992)
Jurisdição legal: domínio Mata Atlântica
Ano de criação: 1992
Mosaico: Bocaina
Órgão gestor: Inea
Tipo de conselho:  Consultivo (a ser re-
estruturado)
Conselho criado em: 2005

A REJ foi a primeira Unidade de Conservação a 
ser criada com o expresso objetivo de fomen-
tar a cultura caiçara local, compatibilizando-a 
com a utilização de seus recursos naturais, de 
acordo com os preceitos conservacionistas.

Entre 2010 e 2011 o Inea realizou o Projeto 
“Definição de Categoria de Unidade de Con-
servação da Natureza, para o espaço territorial 
constituído pela  Reserva Ecológica Estadual 
da Juatinga e Área Estadual de Lazer de Para-
ty-Mirim”, com o objetivo de propor, na forma 
dos artigos 22 § 2º e 55 do SNUC, a destina-
ção adequada das unidades de conservação.

A Reserva Ecológica Estadual da Juatinga, 
mais conhecida como REJ, é uma área na-
tural protegida, criada pelo Decreto Estadual 
n° 17.981, de 30 de outubro de 1992, admi-
nistrada pelo Instituo Estadual do Ambiente. 
Tem como objetivo a preservação de rema-
nescentes de Mata Atlântica e ecossistemas 
associados como manguezal e restinga, além 
de praias e de costões rochosos localizados 
na porção sul do município de Paraty, e tam-
bém a preservação do modo de vida tradicio-
nal nas comunidades e núcleos de população 
caiçara que ainda existem ali.

Com o surgimento do Sistema Nacional 
de  Unidades de Conservação  e as transfor-
mações econômicas e sociais ocorridas nas 
comunidades locais nos últimos 20 anos, faz-
se necessário a recategorização da Reserva 
Ecológica Estadual da Juatinga, em atendi-
mento ao disposto no art. 55 da referida lei.

Entre 2010 e 2011 foram realizados: minu-
cioso levantamento de dados primários e 
secundários, análise de imagens de satélite, 
mapeamento de ocupações e usos tradicio-
nais, entrevistas com moradores e lideranças, 
inventário do potencial produtivo da pesca, 
da agricultura, do turismo e do artesanato, 
entre outras atividades.

Concluídos os estudos técnicos, foram indica-
das as categorias Parque Estadual e Reserva 
Estadual de Desenvolvimento Sustentável para 
o território atual da REJ. Os estudos indicaram 
ainda a necessidade de revogação do Decreto 

nº 996, de 17 de novembro de 1976, concomi-
tantemente à recategorização das áreas prote-
gidas, com a finalidade de permitir avanços no 
processo de regularização fundiária em terras 
do Estado do Rio de Janeiro.

Além da recategorização, está em curso um 
projeto de reordenamento turístico na sua área, 
visando assegurar a sustentabilidade ambien-
tal, a qualidade da experiência dos visitantes 
e a manutenção da qualidade de vida da po-
pulação residente. Os critérios para visitação 
com base na chamada “capacidade de carga” 
(número sustentável de visitantes) e os demais 
de ordenamento turístico estão previstos na Lei 
Estadual nº 6.371, de 27 de dezembro de 2012.

Conhecida como Juatinga ou Cajaíba, a área 
da Reserva, com cerca de 9.960 hectares, 
abriga 12 núcleos de ocupação de popula-
ções tradicionais, que se distribuem ao longo 
litoral e vivem da pesca artesanal, agricultura 
de subsistência e mais recentemente do turis-
mo. Os núcleos se relacionam entre si e usam 
a cidade de Paraty como centro de comércio 
e serviço, apesar da precariedade de acesso 
- a pé, por picadas ou barcos.

Localização - A Reserva Ecológica Estadual 
da Juatinga está dentro dos limites do Mu-
nicípio de Paraty, Estado do Rio de Janeiro, 
situada na vertente oceânica da Serra do Mar. 
É uma unidade de conservação estadual lo-
calizada no Sul Fluminense, próximo a divisa 
com o Estado de São Paulo, e está inserida 
na Área de Proteção Ambiental de Cairuçu. 
Possui relevo bastante acidentado, variando 
desde ondulado, montanhoso e escarpado, 
com altitudes que vão do nível do mar até 
1.070 metros, no Pico do Cairuçu. O tipo de 
clima é superúmido, com pouco ou nenhum 
déficit de água, mesotérmico com calor bem 
distribuído o ano todo. Os solos que ocorrem 
na parte movimentada do relevo são, em ge-
ral, de elevada acidez e com indicativos de 
baixa fertilidade. Em áreas planas, em peque-
nas várzeas, os solos são também ácidos, hi-
dromórficos, argilosos e muito argilosos sen-
do influenciados pelo elevado lençol freático 
durante o ano todo ou por um longo período.

O Artigo 1º do Decreto Estadual nº 17.981, de 

Fórum DLIS - AGENDA 21 – Paraty

203

Fórum DLIS - AGENDA 21 – Paraty

202



30 de outubro de 1992, define os limites da 
Reserva, da seguinte forma, de um lado, pelo 
Saco de Mamanguá, de outro e pela frente, 
pelo mar aberto e, pelos fundos, por uma li-
nha reta imaginária que, partindo do ponto 
conhecido como Cachoeira do Cocal (no lado 
do Canto Bravo da Praia do Sono), alcança 
o local conhecido como Porto do Sono (ao 
fundo do Mamanguá), ficando, destarte, res-
guardada a faixa de Marinha.

Aspectos naturais - A vegetação densa total 
do território apresenta as subclassificações de 
Florestas Ombrófila Densa Montana e Floresta 
Ombrófila Densa Submontana. Com elevada 
biodiversidade, possuindo aproximadamente 
10 mil espécies de plantas, em que se destaca 
a exuberância da mata higrófila nas encostas e 
nos vales, a mata de restinga e os manguezais 
do fundo do Saco do Mamanguá, profundo re-
corte no litoral onde é praticada a pesca tra-
dicional. As vertentes apresentam afloramen-
tos rochosos cobertos por flora característica, 
constituída principalmente por gramíneas, ará-
ceas, bromeliáceas, orquidáceas e cactáceas. 

A Floresta Ombrófila Densa Montana caracte-
riza-se pela elevada densidade e heterogenei-
dade florística e por apresentar três ou mais 
estratos arbóreos, com muitas epífitas (que in-
dicam um ambiente mais úmido e com árvores 
mais velhas) e lianas. A vegetação que ocorre 
na base das encostas apresenta-se bem de-
senvolvida, constituída por árvores de copas 
densas de espécies seletivas higrófilas, acom-
panhadas de espécies indiferentes, enquanto 
a do meio das encostas é mais heterogênea. 

No alto das encostas, a vegetação é mais unifor-
me e menos desenvolvida, devido às condições 
edáficas menos favoráveis, com solos mais ra-
sos e de rápida drenagem. Este tipo de vegeta-
ção é caracterizado por fanerófitos, justamente 
pelas subformas de vida macro e mesofanerófi-
tos, além de lianas lenhosas e epífitas em abun-
dância, que o diferenciam das outras classes de 
formações. Porém, a característica ecológica 
principal reside nos ambientes ombrófilos que 
marcam muito bem a “região florística florestal”. 

Assim, a característica ombrotérmica da Flo-
resta Ombrófila Densa está presa a fatores 

climáticos tropicais de elevadas temperaturas 
(médias de 25º) e de alta precipitação, bem dis-
tribuídas durante o ano (até 60 dias secos), o 
que determina uma situação bioecológica pra-
ticamente sem período biologicamente seco. 
Entre as praias de Itaoca e Galetas encontra-
se uma capoeira degradada com fisionomia 
por vezes rala, sendo frequente a presença de 
espécies como embaúba, Acacia spp., jacaré 
e bacurubu. Destacam-se também exempla-
res isolados de mata nativa e espécies exó-
ticas, como jaca, mangueira e tamarindeiro. 
O estrato arbóreo inferior tem como espécies 
mais representativas palmeiras como tucum, 
pati, indaiá, brejaúva, pitomba e palmito-doce, 
sendo as duas últimas largamente exploradas. 
Destacam-se entre as árvores de grande porte 
jacarandá, cedro, canela, louro, caxeta e ipê.

O ecossistema de restinga possui vegetação 
característica, onde se destacam pitanga, 
araçá, aroeira, murici e outras muito aprecia-
das. A vegetação de mangue é encontrada 
nas regiões baixas junto ao mar, com ecossis-
tema característico, destacando-se mangue
-branco, vermelho, preto e siriúba. A fauna da 
Floresta Atlântica representa uma das mais 
ricas em diversidade de espécies e está entre 
as cinco regiões do mundo que possuem o 
maior número de espécies endêmicas. Está 
intimamente relacionada com a vegetação, 
tendo uma grande importância na polinização 
de flores, e dispersão de frutos e sementes. 

A precariedade dos levantamentos sobre a fau-
na da Mata Atlântica torna sua descrição e aná-
lise mais difícil que no caso da vegetação, mas, 
apesar da carência de informações para alguns 
grupos taxonômicos, estudos comprovam uma 
diversidade bastante alta. A relação entre ani-
mais e plantas da Mata Atlântica é bastante 
harmônica. O fornecimento de alimento ao ani-
mal em troca do auxílio na perpetuação de uma 
espécie vegetal é bastante comum. 

As plantas com flores e seus polinizadores 
foram adaptando hábitos e necessidades ao 
longo de milhões de anos de convívio. Flores 
grandes e coloridas atraem muitos beija-flo-
res, as perfumadas atraem as mariposas e al-
gumas flores, para atrair moscas, exalam um 

perfume semelhante ao de podridão. Acre-
dita-se que três a cada quatro espécies ve-
getais da Mata Atlântica sejam dispersas por 
animais, principalmente por aves e mamífe-
ros, que se alimentam de frutos e defecam as 
sementes ou as eliminam antes da ingestão. 
Pássaros frugívoros possuem grande percep-
ção visual e se alimentam de sementes mui-
tas vezes bem pequenas. Jacarés e lagartos 
aproveitam os frutos caídos no chão, e mamí-
feros como os macacos, acabam proporcio-
nando a dispersão em grandes áreas. 

Na área da unidade são encontrados animais 
característicos de mata pluvial como paca, 
cutia, tatu, porco-do-mato, tamanduá, felinos 
de grande porte e primatas. Registros das co-
munidades tradicionais e de alguns pesquisa-
dores identificaram a riqueza da fauna marinha 
como garoupa, espada, sardinha, enchova, 
galo, corvina, xerelete, cação, lula entre outros.

Núcleos de povoamentos - A população da 
reserva está distribuída em pequenos povo-
ados ao longo da costa, são eles: Praia do 
Sono; Ponta Negra; Praia Grande do Pouso 
da Cajaíba; Ponta da Juatinga; Cairuçu das 
Pedras; Martins de Sá; e Mamanguá.

Existem ainda o Parque Estadual de Paraty-
Mirim e aldeias indígenas Araponga e Para-
ty-Mirim e o Quilombo do Campinho da In-
dependência, que se encontram em áreas de 
proteção ambiental.

Parque estadual de Paraty-Mirim

Tipo: Parque Estadual
Instância: Estadual
Grupo: Proteção Integral
Área (ha): não informada
Jurisdição legal: Domínio Mata Atlântica
Ano de criação: 2011
Mosaico: Bocaina
Órgão gestor: Subsecretaria de Patrimô-
nio da Secretaria de Estado de Planeja-
mento e Gestão
Tipo de conselho: -
Conselho criado em: -

O Parque Estadual de Paraty-Mirim compreen-

de os trechos mais preservados da Área Es-
tadual de Lazer de  Paraty-Mirim. Entre 2010 
e 2011 o Inea realizou o Projeto “Definição 
de Categoria de Unidade de Conservação da 
Natureza, para o espaço territorial constituído 
pela Reserva Ecológica Estadual da Juatinga e 
Área Estadual de Lazer de Paraty-Mirim”, com 
o objetivo de propor, na forma do artigo 22, 
parágrafos segundo e 55 do SNUC, a destina-
ção adequada das unidades de conservação.

A Área Estadual de Lazer de Paraty-Mirim foi 
estabelecida em terras das fazendas Paraty-
Mirim e Independência, ambas de propriedade 
do Estado do Rio Janeiro, atualmente sob a 
responsabilidade da Subsecretaria de Patrimô-
nio – vinculada à Secretaria de Estado de Pla-
nejamento e Gestão. Sua criação se deu pelo 
Decreto nº 996, de 17 de novembro de 1976. 
O local apresenta atualmente intensa ocupação 
humana, em vários trechos, conflitando com a 
legislação ambiental e fundiária/patrimonial em 
vigor no Estado do Rio de Janeiro.

Com o surgimento do SNUC e as transforma-
ções econômicas e sociais ocorridas nas co-
munidades locais nos últimos 20 anos, faz-se 
necessário a recategorização da Área Estadu-
al de Lazer de Paraty-Mirim, em atendimento 
ao disposto no art. 55 da referida lei.

Entre 2010 e 2011, foi realizado minucioso 
levantamento de dados primários e secun-
dários, com análise de imagens de satélite, 
mapeamento de ocupações e usos tradicio-
nais, entrevistas com moradores e lideranças, 
inventário do potencial produtivo da pesca, 
da agricultura, do turismo e do artesanato, 
entre outras atividades.

Concluídos os estudos técnicos, foram indi-
cadas a categoria de Parque Estadual para 
os trechos mais preservados da Área Estadu-
al de Lazer de Paraty-Mirim. Os estudos indi-
caram ainda a necessidade de revogação do 
Decreto nº 996, de 17 de novembro de 1976, 
concomitantemente à recategorização das 
áreas protegidas, com a finalidade de permitir 
avanços no processo de regularização fundi-
ária em terras do Estado do Rio de Janeiro.
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Além da recategorização, está em curso um 
projeto de reordenamento turístico na sua área, 
visando assegurar a sustentabilidade ambien-
tal, a qualidade da experiência dos visitantes 
e a manutenção da qualidade de vida da po-
pulação residente. Os critérios para visitação 
com base na chamada “capacidade de carga” 
(número sustentável de visitantes) e os demais 
de ordenamento turístico estão previstos na Lei 
Estadual nº 6.371, de 27 de dezembro de 2012.

A localidade de Paraty-Mirim, 2º Distrito de Pa-
raty, situa-se na zona fisiográfica do litoral sul 
fluminense - região denominada Costa Verde – 
a cerca de 15 quilômetros da sede municipal. 
No passado foi importante empório comercial, 
entrou em decadência partir do século XIX, hoje 
só restam uma residência colonial e uma igreja 
dedicada a Nossa Senhora da Conceição. O lu-
gar é circundado por inúmeras ruínas. A região 
abrangida pelo parque e adjacências apresenta 
potencialidade turística em função de seus re-
cursos naturais, de uma beleza invulgar, com 
amplas vertentes recobertas por vegetação 
abundante. Abrange áreas marcadamente tu-
rísticas representadas pela península de Para-
ty-Mirim, Enseada de Paraty-Mirim e Saco do 
Mamanguá, ao sul do município de Paraty.   

Floresta estadual de Paraty - Criada atra-
vés do Decreto-Lei 131, de 24 de outubro de 
1969, a área compreende todas as florestas 
situadas no município de Paraty.

diversidade de etnias em terras para-
tienses
Paraty é palco de diversas comunidades tra-
dicionais que preservam a história e saberes 
de suas etnias ao longo de séculos, que au-
xiliam na preservação do ambiente, conforme 
veremos a seguir.

comunidades caiçaras - Formadas basica-
mente por descentes das antigas miscigena-
ções de indígenas com colonizadores portugue-
ses, os caiçaras mantém uma cultura específica 
que se desenvolveu principalmente nas áreas 
costeiras e vivem basicamente da pesca. Em 
Paraty, há vários grupos caiçaras localizados 
em Mamanguá; Vila do Cruzeiro; Baixio; Praia 
Grande; Cajaíba; Calhaus; Ponta da Juatinga; 
Saco da Sardinha; Saco das Anchovas; Cairuçu 
das Pedras; Praia do Pouso; Ponta Negra; Praia 
do Sono; Ponta Grossa; Santa Rita Vermelha; 

Pontal; Trindade; Praia Martim de Sá; Saco Cla-
ro; Ipanema; Ponta da Romana.

aldeias indígenas - Em Paraty há duas al-
deias de índios guarani-mbyá, (mbya significa 
“gente”), ambas com terras demarcadas pela 
Fundação Nacional do Índio (Funai) e ligadas 
à Aldeia de Bracuhy, em Angra dos Reis, com 
300 índios em 2106 hectares. Também existe 
em Paraty um pequeno assentamento de índios 
guarani-nandéva (nhandeva, em tupi, significa 
“verdadeira pessoa guarani”), na região do Rio 
Pequeno, onde vivem 12 índios numa área de 
36 hectares. Todos são falantes da língua Tupi.

Os índios podem ser encontrados nas ruas 
de Paraty vendendo seu artesanato. Também 
podem ser vistos no caminho da praia de Pa-
raty-Mirim que passa pela reserva indígena. 

A Tekoa Araponga é localizada próxima a BR-
101, na altura da Vila do Patrimônio, dentro do 
Parque Nacional da Serra da Bocaina. Demar-
cada em fevereiro de 1991 pelo governo fede-
ral, a aldeia indígena de Araponga, em Paraty, 
é a mais isolada de centros urbanos. Por isso, 
ainda preserva os hábitos dos guarani-mbyá. 
Abriga 54 indígenas que ocupam um vale de 
223,61 hectares e convivem com as amarras 
de estar numa unidade de conservação de 
proteção integral, o que, na teoria, impede a 
presença humana em seus domínios. Não con-
seguem, por exemplo, pleitear melhorias na es-
trada de terra de sete quilômetros, que liga a 
aldeia ao distrito de Patrimônio, centro urbano 
mais próximo. A caça também é vedada.

A aldeia de Paraty-Mirim é a Tekoa Tatim, 
tem 79,19 hectares e cerca de 180 habitan-
tes. Formada por 36 casas de bambu, barro 
e madeira, a aldeia padece com problemas 
de saneamento – não há banheiros e o lixo 
se espalha pelos quintais. 

entenda:
A tekoa (aldeia) é formada por um comple-
xo de pequenos núcleos, de duas ou mais 
casas, dispersos pela área escolhida. Nele, 
as relações sociais e de parentesco, a divi-
são sexual do trabalho e as relações cos-
mológicas com os espíritos e o sobrenatu-
ral se reproduzem e se atualizam, dando 
sentido ao modo de ser e viver Guarani.

A saga dos guaranis no Rio teve início na 
década de 1940, quando eles começaram a 
chegar pela Serra da Bocaina, em travessias 
feitas a pé. Os guaranis, do subgrupo mbya, 
vinham do Paraná e Santa Catarina. Somente 
em 1972, com a abertura da Rodovia Rio-San-
tos, soube-se de sua existência naquelas áre-
as, pois, até então, segundo o extinto Serviço 
de Proteção ao Índio, substituído pela Funai, 
não reconhecia oficialmente índios no Rio des-
de 1888, e os guaranis não faziam parte dos 
grupos que tinham habitado o Estado.

Atualmente, não passam de 800 os índios que 
vivem em terras fluminenses. Contudo, no sé-
culo XVI, eram milhares e, segundo estatísti-
cas do IBGE, poderiam somar 97 mil. Quando 
os europeus chegaram, viviam no litoral do 
Rio, entre Angra dos Reis e Cabo Frio, tupini-
quins, tupinambás, tamoios e temiminós. Os 
guaranis, nesse momento, estavam no litoral 
de São Paulo e no Sul do Brasil. A maioria foi 
dizimada por diversas epidemias, logo após a 
fundação da cidade. 

Quilombo campinho da independência 
- Parada obrigatória para quem quer fazer tu-
rismo cultural na região de Paraty, o Campinho 
da Independência é hoje um local que surpre-
ende em matéria de lazer diferenciado e organi-
zação comunitária. E não agrada apenas ao tu-
rista. Os moradores da região costumam curtir 
as boas compras de artesanato e a boa mesa 
do restaurante local, com seu cardápio capri-
chado na linha da gastronomia sustentável. 

Está localizado ao sul do  Estado do Rio de 
Janeiro, a 20 quilômetros do centro de Paraty, 
entre os povoados de Pedra Azul e Patrimô-
nio. É banhado pelo Rio Carapitanga e con-
tém cachoeiras e matas pertencentes à Mata 
Atlântica, numa área de 287 hectares, tendo 
como marco o campo de futebol. 

No século IXX, o nome do lugar era Sertão da 
Independência. Com naturalidade, pelo amor 
ao futebol, acabou sendo conhecido como 
Campinho da Independência. Habitado por 
cerca de 150 famílias, sua população de 550 
pessoas, com maioria de jovens e crianças, 
organiza-se em 13 núcleos familiares. Em 

cada um desses núcleos, a célula principal é 
a casa do casal mais velho, que tem em volta 
as moradias de filhos e netos. Não há cercas 
nem muros separando as casas. Quase todos 
os núcleos têm sua própria casa de farinha, 
o terreno com ervas e árvores frutíferas, e a 
criação de galinhas e porcos.

Os quilombolas de Campinho cultivam uma 
grande safra de arroz, feijão e milho. Mas plan-
tam também aipim e cana-de-açúcar, usadas 
para a fabricação de diversos produtos. Frutas 
como manga, graviola  e laranja são as mais 
abundantes. A maioria dos moradores são ar-
tesãos, e seus balaios, cestos e peneiras entre 
outros artefatos caseiros são apreciados pelos 
turistas que visitam a região de Paraty.

Além da história desse quilombo estar guar-
dada na memória dos homens mais antigos, 
passadas para as novas gerações, a tradição 
do quilombo pode ser conhecida na Casa do 
Quilombo, que conta com utensílios e mate-
riais de trabalho usado por seus moradores, 
além de um amplo acervo fotográfico.

Organizados e atentos aos benefícios de um 
turismo sustentável estruturado, os quilom-
bolas do Campinho da Independência estão 
a cada dia mais preparados para receber os 
visitantes, tanto que instalaram na estrada, no 
lado oposto à entrada do quilombo, um quios-
que que funciona como uma espécie de cartão 
de visitas, por exibir o caprichado artesanato 
local. São utilitários de decoração em trançado 
de fibras e materiais da região – tapetes, pufes, 
cestos e balaios em acabamento invejável. Re-
sistir ou não a eles não impede de levar adiante 
a vontade de conhecer mais e experimentar o 
cardápio com “sabor e tradição” anunciado do 
outro lado da rodovia. É ali bem perto, apenas 
alguns metros de chão batido numa encosta e 
logo se chega ao grande terreno circular onde 
está instalado o Restaurante – o mais visitado 
espaço do Campinho da Independência – Qui-
lombo do Campinho ou simplesmente Campi-
nho, como diz a maioria.

Comunidades remanescentes de quilombos 
existem em praticamente todos os Estados 
brasileiros. Levantamento da Fundação Palma-
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res, do Ministério da Cultura, mapeou 743 des-
sas comunidades, sendo que há fontes apon-
tando que podem chegar a dois mil no País. No 
Estado do Rio de Janeiro existem pelo menos 
quinze comunidades quilombolas, sendo que a 
do Campinho da Independência, em Paraty, foi 
a primeira a ter suas terras tituladas.

entenda:

A origem do termo quilombo está nas 
palavras “kilombo”, da língua quimbun-
do (do grupo banto, falada em Angola) e 
“ochilombo” da língua umbundo (da etnia 
que habita as montanhas centrais de An-
gola). Há ainda outras línguas africanas 
com palavras similares para designar o 
significado original de quilombo, que se 
refere a um lugar de repouso utilizado por 
populações nômades. No Brasil, a pala-
vra tomou uma nova dimensão, inclusive 
recebendo em algumas regiões o nome 
de “mocambo”, para designar uma co-
munidade de escravos fugitivos, na qual 
a vida aconteceria de acordo com a cul-
tura originalmente africana, nos âmbitos 
da cultura, da religião e da vida social. 
A definição mais precisa e atual está no 
decreto que regulamenta o procedimen-
to de regularização fundiária: “São terras 
ocupadas por remanescentes das comu-
nidades dos quilombos as utilizadas para 
a garantia de sua reprodução física, so-
cial, econômica e cultural.”.

Plano estratégico nacional de Áreas 
Protegidas (PnaP)
Durante a Sétima Conferência das Partes 
(COP-7) da Convenção sobre Diversidade Bio-
lógica (CDB), realizada na República da Malá-
sia, em fevereiro de 2004, as partes signatá-
rias, dentre elas o Brasil, decidiram adotar o 
Programa de Trabalho para Áreas Protegidas 
da CDB (Decisão VII/28). Esse Programa de 
Trabalho tem por objetivo estabelecer e man-
ter (até 2010, em relação a áreas terrestres e, 
até 2012, no que toca a áreas marinhas) sis-
temas nacionais e regionais de áreas protegi-
das abrangentes, eficazmente administrados 
e ecologicamente representativos.

Para a implementação do Programa de Tra-
balho da CDB, o Governo Brasileiro se com-
prometeu em formular um Plano Nacional, 
instrumento que define princípios, diretrizes e 
objetivos que levarão o País a reduzir a taxa 
de perda de biodiversidade, por meio da con-
solidação de um sistema abrangente de áreas 
protegidas, ecologicamente representativo e 
efetivamente manejado, integrado a paisagens 
terrestres e marinhas mais amplas, até 2015.

Assim, o Plano Estratégico Nacional de Áreas 
Protegidas (PNAP), além de constituir um ins-
trumento para implementação do Programa 
de Trabalho para Áreas Protegidas da CDB, 
atende às deliberações:

-  da Cúpula Mundial para o Desenvolvi-
mento Sustentável (World Summit for the 
Sustainable Development - WSSD);

-  do Plano Estratégico da Convenção sobre 
Diversidade Biológica (proteção de pelo 
menos 10% de cada ecorregião até 2010);

-   das Conferências Nacionais do Meio Am-
biente (CNMAs) (2003 e 2005).

Por sua abrangência, o Plano enfoca priorita-
riamente o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza (SNUC), as terras in-
dígenas e os territórios quilombolas. As áreas 
de preservação permanente e as reservas legais 
são tratadas no planejamento da paisagem, no 
âmbito da abordagem ecossistêmica, com uma 
função estratégica de conectividade entre frag-
mentos naturais e as próprias áreas protegidas.

A elaboração do PNAP é resultado de um 
processo de construção que teve início em 
2004, com a assinatura de um Protocolo de 
Intenções entre o Ministério do Meio Ambien-
te e um conjunto de organizações não gover-
namentais e movimentos sociais de âmbito 
nacional e internacional. O propósito da coo-
peração firmada entre o governo e a socieda-
de civil era o estabelecimento de uma política 
abrangente para as áreas protegidas no Bra-
sil. Assim, em 2005 foi instituído, no âmbito 
da Secretaria de Biodiversidade e Florestas, 
um Grupo de Trabalho (GT), com a finalidade 
de elaborar proposta do Plano Nacional de 
Áreas Protegidas.

No âmbito do GT, e seguindo também as 
recomendações do Programa de Trabalho 
sobre Biodiversidade Costeira e Marinha da 
CDB (Decisão VII/5), aprovado na COP-4 e 
revisado na COP-7, foi instituído um grupo 
técnico especializado para propor objetivos e 
estratégias específicas para a zona costeira 
e marinha em razão de suas especificidades.

Os GT imprimiram durante o ano de 2005 
uma dinâmica de reuniões e oficinas (15 
eventos) que contaram com a contribuição de 
especialistas, servidores públicos, gestores 
de unidades de conservação, representantes 
de organizações não governamentais e movi-
mentos sociais, além de lideranças indígenas 
e quilombolas, resultando na participação de 
mais de 400 pessoas nesse processo.

Por seu caráter interministerial e transversal, 
que envolveu três esferas de governo e a so-
ciedade civil organizada, o PNAP suscita a 
integração das políticas públicas nacionais. 
Além disso, reafirma o compromisso brasileiro 
de consolidar um sistema abrangente de áreas 
protegidas, ecologicamente representativo e 
efetivamente manejado, integrado a paisagens 
terrestres e marinhas mais amplas, até 2015.

Paraty recicla 
É um projeto da prefeitura de Paraty que vinha 
sendo desenvolvido desde 2009 pela Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
(Seduma), junto a grupo de trabalho que levan-
tou o histórico de ações realizadas para implan-
tação da coleta seletiva e reciclagem, com o 
desafio promover o desenvolvimento sustentá-
vel, educação ambiental e capacitação quanto 
às questões relacionadas ao consumo, produ-
ção, redução, reciclagem e destinação final dos 
resíduos gerados pelo município. 

Com o desmembramento da Seduma, em 
2014, a atual Secretaria Meio Ambiente (Se-
mam) está coordenando a criação de uma 
cooperativa de reciclagem para dar continui-
dade ao projeto, que abrange as seguintes 
linhas de ação:

coleta seletiva e reciclagem  - Tem por fi-
nalidade viabilizar a implantação de coleta se-

letiva no município, enfocando a implantação 
de um centro de triagem, a capacitação dos 
catadores de material reciclável, hoje atuan-
tes no município, para formação de associa-
ção ou cooperativa e ainda a capacitação da 
sociedade civil e gestores públicos quanto á 
gestão e implantação da coleta seletiva nos 
diversos setores da sociedade.

educação ambiental e campanha educa-
tiva  - Objetiva informar e despertar a cons-
ciência dos munícipes, quanto à questão 
ambiental visando a redução do consumo e 
o consumo consciente, enfocando a criação 
de uma tenda itinerante que levará atividades 
temáticas como: exposições, oficinas, pales-
tras, filmes, teatro, boletim informativo às es-
colas e comunidades do município.

responsabilidade socioambiental - Incen-
tiva e fomenta iniciativas de responsabilidade 
socioambiental para redução de consumo e 
consumo consciente junto ao comércio local, 
as instituições e sociedade civil, enfocando 
ações como a implantação de ecopontos de 
coleta de pilhas e baterias, o uso de sacolas 
retornáveis, a neutralização de Carbono emi-
tido na atmosfera, criação de incentivos fis-
cais, bônus e isenção de taxas para aqueles 
que separam ou reciclam.

Passaporte Verde
Paraty foi escolhida como destino piloto da 
campanha internacional Passaporte Verde 
(Green Passport), do Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). A ini-
ciativa tem o objetivo de estimular o turista 
a ser mais responsável e consumir de forma 
consciente buscando reduzir os impactos ne-
gativos do seu comportamento e de suas es-
colhas sobre o meio ambiente e a cultura dos 
destinos que visita.

A campanha Passaporte Verde faz parte do 
projeto  Férias sustentáveis, desenvolvido 
pela Força Tarefa Internacional para o De-
senvolvimento Sustentável, composta por 20 
países (Cabo Verde, Camboja, China, Costa 
Rica, Croácia, França, Alemanha, Índia, Ma-
dagascar, Mali, Marrocos, entre outros) e lide-
rada pelo governo francês. No Brasil, o pro-
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jeto é coordenado pelos ministérios do Meio 
Ambiente, do Turismo e pelo Pnuma.

Paraty foi escolhida por suas características 
naturais e culturais e por causa do compro-
misso de alguns envolvidos com o turismo na 
cidade em preservar os ecossistemas natu-
rais, valorizar e proteger o patrimônio históri-
co e cultural do local.

Para manter o Passaporte Verde, Paraty preci-
sa se apresentar de forma estratégica para o 
turista, oferecendo produtos e serviços com-
patíveis com a proposta, pois os turistas cons-
cientes, que desejarem optar por ações que 
impactam cada vez menos o meio ambiente, 
serão levados a escolher destinos comprome-
tidos com a conservação e com o uso susten-
tável dos recursos naturais e culturais. 

carbono compensado
Uma alternativa para diminuir o efeito estufa é 
a compensação/ neutralização das emissões 
de poluentes, entre eles o dióxido de carbono 
(CO2). Esse gás é o principal responsável pelo 
efeito estufa e a alternativa é conhecida como 
“Carbono Neutro” ou “Carbono Zero”.

A compensação /neutralização dos gases 
estufa pode ser feita com técnicas como 
a preservação florestal, investimento em 
energia limpa e ainda o reflorestamento.

O  reflorestamento  consiste no plantio de 
mudas numa área devidamente estudada, 
antes devastada, formando novas matas pe-
renes. No bioma da Mata Atlântica, em mé-
dia, a cada  cinco árvores plantadas é pos-
sível neutralizar a emissão de  um  tonelada 
de carbono, já que durante a fotossíntese 
no seu crescimento ocorre muita absorção 
de CO2  (biomassa da planta acima e abaixo 
do solo). Cada hectare comporta, em média, 
até  2 mil  árvores, ou seja, pode neutralizar 
até 400 toneladas de carbono.

Programa carbono compensado - Sem 
fins lucrativos e de participação comunitária, 
o projeto iniciou-se com a realização do vídeo 
“Queimada na Mata Atlântica”, entre 1998 e 
1999. A partir de mudas doadas pela prefeitu-

ra de Paraty e pela ONG SOS-Mata Atlântica 
em 2001, o plantio iniciou-se com o apoio da 
Flora Paraty e da Cooperativa de Jardineiros 
local. Desde 2007, tem sido feito com a par-
ticipação de uma unidade no município da 
Universidade de Campinas (Unicamp), por in-
termédio do Lepac (Laboratório de Estudos e 
Pesquisas em Artes e Ciências), sempre de-
pendendo de doações e da adesão de mora-
dores que cooperam plantando.

Sua principal proposta tem sido a de realizar 
o plantio de mudas de árvores às margens da 
BR-101, o que inibe ou evita, pelo sombrea-
mento, a existência do capim seco, no qual 
o fogo encontra condições de se alastrar. As 
estimativas indicavam nos primeiros anos, cer-
ca de 100 queimadas de beira de estrada a 
cada ano, queimando em média 2,5 hectares 
de vegetação, que emitem enorme quantidade 
de fuligem e dióxido de carbono (CO2) para a 
atmosfera, queimam as bordas da Mata Atlân-
tica e deixam a paisagem muito feia.

A maioria das áreas em Paraty que no passado 
foram desflorestadas, já se encontra hoje bem 
recuperada ou em franca recuperação. Plan-
tando árvores, consegue-se ajudar a recom-
posição espontânea da mata, e fazer a recom-
posição da paisagem, alterada pela própria 
construção da estrada. A produção de mudas 
para o projeto tem sido feita na Flora Paraty 
e na Fazenda São Gonçalo, com uma produ-
ção anual de 10 mil mudas de dez espécies 
de árvores de crescimento rápido, de grande 
porte e folhagem perene, dentro dos padrões 
estabelecidos pelo antigo DNER (Departamen-
to Nacional de Estradas e Rodagens). 

Esse plantio é reconhecido e autorizado ex-
plicitamente pela Superintendência Regional 
do Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT) no Estado do Rio de 
Janeiro. Desde 2001 já foram plantadas pelo 
menos 13 mil mudas de árvores em um tra-
balho de participação comunitária e educa-
ção ambiental. O projeto integra, desde 2009, 
o Programa Carbono Neutro da Polícia Fede-
ral de Angra dos Reis, com o plantio de 500 
árvores no Km 550 da Rio-Santos. Posterior-
mente, a Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Urbano e Meio Ambiente (Seduma) 
pediu que a Unicamp estimasse o plantio de 
árvores para a neutralização de carbono re-
ferente às suas atividades. Atualmente, o Le-
pac tem sua própria calculadora de emissões 
e equivalente em plantio para a neutralização.

O objetivo maior do projeto é conhecer o im-
pacto poluidor das emissões de CO2  na re-
gião. E a certificação é o reconhecimento das 
empresas e atividades em Paraty e Angra dos 
Reis que fizeram o plantio de árvores na Rio-
Santos neutralizando suas emissões. Com a 
adesão ao programa, os cálculos feitos e a 
quantidade de árvores estabelecida, as mu-
das serão plantadas ao longo da BR-101 e as 
empresas participantes recebem o certificado 
Carbono Compensado, emitido pelo Lepac / 
Unicamp / Flora Paraty.

não jogue seu óleo pelo ralo
Em oito anos de ação é capitaneada pela Coo-
perativa de Coleta e Reciclagem de Óleo Natu-
ral (Coopbrilho) para a coleta de matéria-prima 
para a fabricação de sabão pastoso e biodiesel. 
A cada seis litros de óleo usado, o participan-
te pode solicitar a coleta gratuitamente no local, 
por meio de equipe especializada, credenciada e 
monitorada pelo Disque Óleo Vegetal Usado. O 
óleo é transportado de forma segura e higiênica, 
e é armazenado numa usina de tratamento e fica 
pronto para ser reaproveitado. Uma quantidade 
expressiva, mas que ainda representa menos de 
5 % do óleo jogado nos lixões e ralos.

A campanha do óleo vegetal usado adotada 
em Paraty orienta a população sobre a impor-
tância de desenvolver novas atitudes voltadas 
para reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos 
gerados pelo consumo do óleo de alimenta-

ção. A iniciativa conta com a participação de 
toda a sociedade, desde donas de casa a es-
tabelecimentos comerciais e condomínios.

O sucesso desta campanha se deve à parce-
ria com as prefeituras, instituições e adesão 
da rede de restaurantes de Paraty, Angra dos 
Reis, Ilha Grande e Rio Claro, do projeto de 
coleta nas escolas instituído por lei nestes 
municípios, da chancela do Passaporte Verde 
aliada ao Programa de Coleta de Óleo Vegetal 
(Prove/INEA). 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 re-
gional de educação ambiental sustentável.

entenda:
Quando uma dona de casa ou um restau-
rante joga o óleo de fritura pelo ralo, ele 
vai direto para o rio e o mar, contaminan-
do a vida aquática e, consequentemente, 
a vida de todos. O óleo jogado fora pelo 
ralo atua nos canos da mesma maneira 
que o colesterol atua nas artérias do cor-
po humano, diminuindo seu diâmetro e 
causando entupimentos. Além disso, um 
litro de óleo contamina um milhão de li-
tros de água, praias da Costa Verde que, 
como “afluentes” dos rios, poluem a nos-
sa Baía da Ilha Grande.

Vulnerabilidade devido a mudanças 
climáticas
Segundo o Mapa de vulnerabilidade da po-
pulação dos municípios do Estado do Rio 
de Janeiro frente às mudanças climáticas, 
desenvolvido por pesquisadores do Instituto 
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), em parceria com 
a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 
Arouca (Ensp/Fiocruz) e a Fiocruz-Minas, Pa-
raty está entre um dos mais afetados.

O estudo realizado pela Fiocruz, em 2013, 
teve o objetivo indicar a exposição dos muni-
cípios do estado às mudanças climáticas pre-
vistas para os próximos 30 anos e foi definido 
a partir do Índice de Vulnerabilidade Municipal 
(IVM) às mudanças do clima. O índice é re-
sultado da agregação do Índice de Cenários 
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Climáticos (ICC/RJ) e do Índice de Vulnerabilidade Geral (IVG), formados por componentes de 
saúde, ambiental e social, como o número de doenças infecciosas influenciadas pelo clima, as 
características de cobertura vegetal e da fauna, além do acesso a trabalho, habitação e renda.

Índice de Vulnerabilidade Geral (iVG) – rio de Janeiro

0
0,01 - 0,20
0,21 - 0,40
0,41 - 0,60
0,61 - 0,80
0,81 - 1,00

0,22
0,39 0,08

0,08
0,41

0,42

0,43
0,49

0,25

0,770,44

0,25

0,25

0,20

0,11

0,42
0,21

0,21

0,25

0,60

0,69

0,58

0,47 0,71

0,53
0,44

0,32

0,39

0,62

0,72

0,49

0,62

0,50

0,47

0,68

0,17

0,51

0,62
0,27

0,42 0,45 0,44

0,09

0,34

0,66

0,69

0,32

0,29
0,24

0,20

0,26 0,24

0,31

0,32
0,60

0,18

0,49

0,39 0,68

0,56

0,57

0,51

0,29

0,32
0,24

0,34

0,33

0,28
0,32

0,07

0,41

0,49

0,46

0,18 0,32
0,310,07

0,45

0,16

0,07

0,12

0,07
0,00

0,14

0,84

0,95 0,90

0,82 0,97

1,00

MAPA Índice de Vulnerabilidade Geral (IVG) – Rio de Janeiro 

No Estado do Rio, a pesquisa chegou a detalhar o impacto das mudanças climáticas por município. O mais
vulnerável é Campos, no norte, com índice 1,0; enquanto Cabo Frio e Búzios têm índices próximos a zero

Fonte: Malha estadual dos municípios (IBGE) in INEP (2013) 

Os índices são apresentados em uma escala que varia de zero (0) a um (1), atribuídos aos municí-
pios com menor ou maior vulnerabilidade, respectivamente. O índice de vulnerabilidade municipal 
classifica os municípios quanto ao grau de atenção que terá de ser dado frente às esperadas 
mudanças climáticas. Para o cenário climático mais pessimista, ou seja, com maiores emissões 
de gases de efeito estufa, foi identificado o conjunto de municípios da macrorregião metropolitana 
do Rio de Janeiro e o seu entorno como o mais suscetível aos impactos do clima.

No Rio de Janeiro, as alterações climáticas podem ser observadas, dentre outros aspectos, na 
elevação da ocorrência de catástrofes naturais, como as chuvas mais intensas, que provocam inun-
dações e alagamentos, além de problemas de saúde da população, como o aumento dos casos de 
dengue e leptospirose, e pelo número de mortes ocasionadas pela intensificação destas chuvas. 

Municípios da macrorregião Costa Verde, como Paraty, destacam-se pela elevada vulnerabilidade 
ambiental. O estudo aponta que os municípios de Magé e Campos dos Goytacazes também apre-
sentam vulnerabilidade acima de 0,50, média estadual, para os três indicadores que compõem o 
IVG. Já o município de Nilópolis apresentou-se como o menos vulnerável na escala, seguido de São 
Pedro da Aldeia (localizado na macrorregião das baixadas litorâneas) e Volta Redonda (macrorregião 
sul-fluminense), que também apresentaram baixa vulnerabilidade para os três indicadores.

Segundo a pesquisadora em clima do Instituto Oswaldo Cruz, Martha Barata, o baixo índice apresentado 
por determinados municípios não significa ausência de risco, é apenas um dado comparativo entre loca-
lidades: o município que recebeu valor zero (0) para o IVM foi o que teve menor índice dentre todos os 
municípios, assim como aqueles que receberam valor um (1) não significa são os mais vulneráveis, mas 
que há uma instabilidade maior que os demais e que deve ser objeto de atenção prioritária na implantação 
de políticas, planos e programas de adaptação à mudança climática. Ainda de acordo com a pesquisa-

dora, as macrorregiões devem estar atentas aos 
cuidados necessários para a proteção das flores-
tas. Ela destaca a importância do estudo para a 
orientação de políticas públicas, a fim de apoiar 
as decisões estratégicas de adaptação aos efei-
tos projetados das mudanças do clima. 

Plano Municipal de conservação e 
recuperação da Mata atlântica
Conforme previsto em na Lei da Mata Atlântica 
(Lei nº 11.428/06), os municípios devem as-
sumir sua parte na proteção dessa importante 
floresta por instrumentos de planejamento. O 
principal deles é do Plano Municipal de Con-
servação e Recuperação da Mata Atlântica 
(PMMA), que reúne e normatiza os elementos 
necessários à proteção, conservação, recupe-
ração e uso sustentável da Mata Atlântica. A 
elaboração e implantação do PMMA deverá 
ser efetivada em cada município desse Bio-
ma pelas prefeituras e Conselhos de Meio Am-
biente.  E é isso que a prefeitura de Paraty, via 
Secretaria de Meio Ambiente, está realizando.

O plano traz benefícios para a gestão am-
biental e o planejamento do município e dá 
mais autonomia em alguns processos, além 
de estreitar o diálogo junto ao Inea, ICMBio e 
Iphan, possibilitando o licenciamento integra-
do. O Plano Municipal da Mata Atlântica além 
de proteger e recuperar o bioma, habilita o 
município a ter acesso a recursos do Fundo 
da Mata Atlântica do Rio de Janeiro.

Paraty enfrenta inúmeras dificuldades para in-
vestir na infraestrutura da cidade, pois 93% 
da área do município são tombados pelos 
órgãos ambientais do Estado e da União e, 
atualmente a cidade tem graves problemas 
de habitação e meio ambiente, com bairros 
sendo criados sem legalização na zona rural. 

A Fundação SOS Mata Atlântica, parceira da 
iniciativa, comprometeu-se em capacitar os téc-
nicos e profissionais da Secretaria de Meio Am-
biente a elaborar e implantar o plano municipal. 

 Vários resultados importantes podem derivar 
do PMMA, como a estruturação do planeja-
mento integrado em Paraty; o mapeamento 
de áreas para fins de regularização fundiária, 
licenciamento e conservação de mananciais; a 

segurança jurídica com o cumprimento da Lei 
da Mata Atlântica, da LC nº 140/2011, e cola-
boração ao cumprimento do Código Florestal 
com apoio aos munícipes na inscrição no Ca-
dastro Ambiental Rural e nos programas de re-
gularização; a implantação de um instrumento 
norteador e balizador para licenciar atividades 
e empreendimentos, em virtude da descentra-
lização do licenciamento ambiental pelo órgão 
ambiental, assegurando igualmente maior se-
gurança jurídica; planejamento para o enfren-
tamento dos efeitos adversos da mudança do 
clima utilizando os próprios ecossistemas da 
Mata Atlântica para ajudar as pessoas a se 
adaptarem às mudanças previstas; mitigação 
de impactos à sociedade de eventos climáti-
cos extremos (por exemplo: deslizamentos, 
enchentes etc.), na prevenção de ocupações; 
valorização do Conselho de Meio Ambien-
te Municipal e operacionalização dos Fundos 
Municipais de Meio Ambiente; entre outros.

legislação ambiental municipal
Além da legislação federal e estadual que dis-
ciplina e protege o meio ambiente, três leis 
municipais também auxiliam na preservação 
ambiental no Município de Paraty. São elas:

lei nº 1.614, de 2008 - Dispõe sobre a obri-
gatoriedade de redução de resíduos por em-
preendimento público ou privado.

lei nº 1.620, de 2008 - Dispõe sobre a subs-
tituição e reciclagem de embalagens em esta-
belecimentos comerciais localizados no Mu-
nicípio de Paraty como forma de Proteção do 
Meio Ambiente e dá outras providências.

lei nº 1.621, de 2008 - Disciplina que as em-
presas, distribuidoras e que comercializam no 
atacado e no varejo disquetes, CDs e DVDs, 
localizadas no Município de Paraty, informem 
da necessidade do descarte deste material, 
em local apropriado, como forma de proteção 
ao meio ambiente.

ainda há a lei n ª 1.767, de 2011 - Que 
institui o plano municipal de gerenciamento 
costeiro e dá outras providencias. Em 2015, 
houver uma audiência publica para tratar de 
assuntos pertinentes a implantação da lei.
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 estratégias para esta dimensão 

ações originais (dlis /oficina de pla-
nejamento)

1. Revitalizar a baía, os rios e a orla marítima.

2.  Incentivar a coleta seletiva de lixo nas 
comunidades costeiras.

3.  Caracterizar a situação dos ambientes 
marinhos 

4.  Criar postos de informação ambiental na 
Praia do Caxadaço e na Praia do Meio.

5.  Manter a contribuição do município na 
minimização de efeitos das mudanças 
climáticas. 

6.  Melhorar a gestão dos recursos naturais.

7.  Traçar estratégias para o planejamento 
e fiscalização dos recursos naturais.

8. Fortalecer a educação ambiental. 

9.  Promover o uso sustentável das fontes 
energéticas.

10.  Fomentar o ecoturismo e turismo radical.

11.  Conceder licenciamento ambiental 
aos empreendimentos instalados no 
município.

12. Resgatar a Agenda 21 Regional.

13. Dar solução às questões fundiárias.

14.  Implantar o Programa de Resíduos 
Sólidos pela Semam.

15.  Priorizar a coleta seletiva e adaptação 
de projeto de coleta seletiva.

16.  Ampliar o programa de coleta de óleo 
vegetal saturado.

17.  Envolver a comunidade escolar em 
ações/questões ambientais.

18. Preservar o patrimônio ambiental.

19.  Valorizar a economia local, relacio-
nando com gastronomia/turismo

ações complementares (Pesquisa mo-
nitorando a cidade)

20.  Promover ações educativas para pre-
servação do meio ambiente.

21.  Estender o Programa de Educação 
Socioambiental nas comunidades da 
Costa Verde.

22.  Aprimorar o projeto de coleta de óleo 
com Leis Municipais.

23.  Adotar Campanha de Educação Am-

biental nas escolas e comunidades.

24.  Manter coleta seletiva permanente e 
eficiente.

25.  Ampliar compensação de carbono 
para a Costa Verde.

26.  Consolidar as unidades de conservação.

27. Cuidar da água e do lixo.

28. Cuidar da educação ambiental.

29.  Mesclar educação ambiental com 
Agenda21 Escolar.

30. Fomentar a educação ambiental. 

31.  Incentivar a educação ambiental nas 
escolas e nos currículos.

32.  Realizar estudo de capacidade de carga 
do município com impacto ambiental.

33. Gerir os resíduos sólidos e lixo.

34.  Promover a gestão dos recursos hí-
dricos.

35.  Implantar o licenciamento ambiental e 
a coleta seletiva.

36.  Implementar o Plano de Capacidade 
de Suporte.

37. Monitorar o licenciamento ambiental.

38. Planejar o espaço ambiental.

39.  Realizar o Plano de Bacia Hidrográfica 
da RH I.

40.  Projetar um plano de preservação de 
mananciais.

Possíveis parceiros
Alerj; Associação Comercial; Associações de 
Moradores; Câmara Municipal; Colônia de Pes-
ca; Comitê de Bacia; Conselho Gestor da APA 
Cairuçu; Conservação Internacional do Brasil; 
Emater; Fundação SOS Mata Atlântica; Ibama; 
IBGE; Inea; Ministérios (Meio Ambiente, Cida-
des); MP; OAB; ONGs; SEA; Sebrae; Secre-
tarias Municipais (Agricultura, Meio Ambiente, 
Obras e Desenvolvimento Urbano); Sindicatos; 
Surfrider Foundation; Tribunal de Justiça do Es-
tado do Rio de Janeiro; Universidades; WWF.

Possíveis fontes de financiamento
Ampla; Banco do Brasil; Basf; BNDES; MMA; 
Fecam; Finep; FNMA; Fundação Bradesco; 
Fundação Gessy Lever; Fundação O Boticá-
rio de proteção a natureza; LDO; LOA; Pro-
grama Petrobras Ambiental.
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lista de abreViaturas e siGlas

CNUMAD - Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 
(Eco-92, Rio-92, Cúpula da Terra)
COAP - Contrato Organizativo da Ação Pú-
blica da Saúde
COFINS - Contribuição para Financiamento 
da Seguridade Social
COMAMP - Congresso Municipal das Asso-
ciações de Moradores de Paraty
COMDEMA - Conselho Municipal de Meio 
Ambiente
COMTUR - Conselho Municipal de Turismo
CONAB - Companhia Nacional de Abaste-
cimento
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONASEMS - Conselho Nacional de Secre-
tarias Municipais de Saúde
COOPBRILHO - Cooperativa de Coletas e 
Reciclagem de Óleos - Brilho Natural
COP - Conferência das Partes da Conven-
ção-Quadro das Nações Unidas sobre Mu-
dança do Clima
COPOM - Comitê de Política Monetária
COSEMS RJ - Conselho de Secretarias Muni-
cipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro
CRPI - Coordenadoria Regional de Polícia 
do Interior
CSLL - Contribuição Social sobre Lucro Líquido
CT-AGRO - Fundo Setorial de Ciência e Tec-
nologia para áreas de agronomia, veterinária, 
biotecnologia, economia e sociologia agríco-
la, entre outras, da Finep .

d
DAB - Departamento de Atenção Básica
DAP - Declaração de Aptidão ao Pronaf (Pro-
grama Nacional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar)
DATASUS - Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde
DEA/INCRA – Coordenação Geral de Moni-
toramento e Avaliação da Gestão do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária
DIUSP - Diretoria de Unidades de Uso Sus-
tentável e Populações Tradicionais
DLIS - Desenvolvimento Local Integrado e 
Sustentável
DNER - Departamento Nacional de Estradas 
e Rodagens
DNIT - Departamento Nacional de Infraestru-
tura de Transportes
DP - Delegacia Policial

a
A3P - Agenda Ambiental na Administração 
Pública
ABRASEL - Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes
ACS - Agentes Comunitários de Saúde
ALERJ - Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária
APA - Área de Proteção Ambiental
APA BAÍA DE PARATY - Área de Proteção 
Ambiental Municipal da Baía de Paraty, Para-
ty-Mirim e Saco de Mamanguá
APA CAIRUÇU - Área de Proteção ambien-
tal de cairuçu
APA TAMOIOS - Área de Proteção Ambiental 
Tamoios
APACAP - Associação dos Amigos e Produ-
tores de Cachaça de Paraty
APP - Áreas de Proteção Permanentes
ARIE - Área de Relevante Interesse Ecológico
ATER - Assistência técnica e extensão rural

b
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento
BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimen-
to Econômico e Social
BPM/Cia - Companhia do Batalhão da Polí-
cia Militar do Estado do Rio de Janeiro

c
CADASTUR - Cadastro dos Prestadores de 
Serviços Turísticos
CAGED - Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados
CDB - Convenção sobre Diversidade Biológica
CEA - Coordenação de Educação Ambiental
CEPERJ - Fundação Centro Estadual de Es-
tatísticas, Pesquisas e Formação de Servido-
res Públicos do Rio de Janeiro
CGR - Colegiados de Gestão Regional
CI - Conservação Internacional
CIDE – Contribuições de Intervenção no Do-
mínio Econômico
CIR - Comissões Intergestores Regionais
CIS - Centro Integrado de Saúde
CNAE - Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas
CNI - Confederação Nacional das Indústrias
CNMA - Conferências Nacionais do 
Meio Ambiente
CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
CNS - Conferência Nacional de Saúde
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e
EC - Economia Criativa
EF - Ensino Fundamental
EFA - Education for All (Educação para Todos)
EJA - Educação de Jovens e Adultos
EM - Ensino Médio
EMATER-Rio - Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro
EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária
EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo
ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio
ENSP/FIOCRUZ - Escola Nacional de Saúde Pú-
blica Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz
eSB - Equipes de Saúde Bucal
ESEC - Estação Ecológica
ESEC TAMOIOS - Estação Ecológica de Tamoios
eSF - Equipe de Saúde da Família
ESF - Estratégia Saúde da Família
ETA - Estação de Tratamento de Água

F
FADUC - Fundação de Apoio ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão Deputado Ultimo de 
Carvalho
FAO - Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação (Food and Agricul-
ture Organization)
FAPERJ - Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio de Janeiro
FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador
FCT - Fórum de Comunidades Tradicionais 
de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba
FECAM - Fundo Estadual de Conservação 
Ambiental e Desenvolvimento Urbano
FEX - Auxílio Financeiro para Fomento das 
Exportações
FGV - Fundação Getúlio Vargas
FIA - Fundação para a Infância e Adolescência
FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos
FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz
FIPERJ - Fundação Instituto de Pesca do 
Estado do Rio de Janeiro
FIRJAN - Federação das Indústrias do Esta-
do do Rio de Janeiro
FLIP - Feira Literária Internacional de Paraty
FLONA - Floresta Nacional
FMI - Fundo Monetário Internacional
FNAC - Fundo Nacional da Aviação Civil
FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação
FNMA - Fundo Nacional do Meio Ambiente
FPM - Fundo de Participação dos Municípios
FUNASA - Fundação Nacional de Saúde

FUNBIO - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valori-
zação de Profissionais da Educação
FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento do Ensino Fundamental e de Va-
lorização do Magistério

G
GBM - Grupamento do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Rio de Janeiro
GEF - Fundo Global para o Meio Ambiente 
(Global Environment Facility)
GS - Gastronomia Sustentável 

i
IAM - Infarto Agudo do Miocárdio
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais Renováveis
IBDF - Instituto Brasileiro de Desenvolvimen-
to Florestal
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística
IBRAC - Instituto Brasileiro da Cachaça
IBRAM - Instituto Brasileiro de Museus
ICC - Índice de Cenários Climáticos
ICMBIO - Instituto Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiversidade
ICMS - Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias, Bens e Serviços de Comunicação e 
Transporte 
IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educa-
ção Básica
IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal
IDSUS - Índice de Desempenho do SUS
IE - Imposto sobre Exportação
IEDBIG - Instituto de Ecodesenvolvimento da 
Baía da Ilha Grande
IFCA - Índice Final de Conservação Ambiental
IG - Indicação Geográfica
IGF - Imposto sobre Grandes Fortunas
II - Imposto sobre Importação
IIP - índices de infestação predial
INEA - Instituto Estadual do Ambiente
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira
INEPAC - Instituto Estadual do Patrimônio Cultural
INMET - Instituto Nacional de Meteorologia
INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial
INVTUR - Inventário da Oferta Turística
IOC/FIOCRUZ - Instituto Oswaldo Cruz/Fun-
dação Oswaldo Cruz
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras
IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional

IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
IPM - Índice de Participação Municipal
IPTU - Imposto sobre Propriedade Predial e 
Territorial Urbana
IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veícu-
los Automotores
IR - Imposto sobre Renda e Proventos
IrAP - Índice relativo de Área Protegida
IrAPM - Índice relativo de Áreas Protegidas 
Municipais
IrDL - Índice relativo de Destinação Final de 
Resíduos Sólidos Urbanos
IrMA - Índice relativo de Mananciais de Abas-
tecimento
IrRV - Índice relativo de Remediação de Va-
zadouros
IrTE - Índice relativo de Tratamento de Esgoto
ISAB - Internações Sensíveis à Atenção Básica
ISS (ISSQN) - Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza
ITBI - Imposto sobre Transmissão de bens 
Imóveis Intervivos 
ITCMD - Imposto de Transmissão Causa 
Mortis e Doação
ITE - Índice de Tratamento de Esgoto
ITR - Imposto sobre Propriedade Territorial Rural
IVG - Índice de Vulnerabilidade Geral
IVM - Índice de Vulnerabilidade Municipal

l
LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública
LC - Lei Complementar
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
LEPAC/UNICAMP Paraty - Laboratório de Es-
tudos e Pesquisas em Artes e Ciências da Uni-
versidade Estadual de Campinas em Paraty
LIRAa - Levantamento de Índice Rápido para 
o Aedes aegypti
LOA - Lei Orçamentária Anual

M
MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário
MDS - Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome
MEC - Ministério da Educação
MINC - Ministério da Cultura
MMA - Ministério do Meio Ambiente
MONA - Monumento Natural
MP – Ministério Público
MPE - Micro e Pequenas Empresas
MS - Ministério da Saúde
MTE - Ministério do Trabalho e Emprego
MTUR - Ministério do Turismo

o
OAB - Ordem dos Advogados do Brasil 
OCDE - Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico
ODM - Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
OMC - Organização Mundial do Comércio
ONG - Organização Não Governamental
ONG MOVE - Organização Não Governa-
mental Movimento Verde
ONU - Organização das Nações Unidas
OSCIP - Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público
OTSS - Observatório de Territórios Sustentá-
veis e Saudáveis da Bocaina

P
PAA - Programa de Aquisição de Alimentos
PAA Data - Base de Dados do Programa de 
Aquisição de Alimentos 
PAC - Programa de Aceleração do Crescimento
PACS - Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde
PARATY CVB - Paraty Convention & Visitors 
Bureau
PARNA - Parque Nacional
PBDAC - Programa Brasileiro de Desenvolvi-
mento da Aguardente de Cana, Caninha ou 
Cachaça
PBSM - Plano Brasil Sem Miséria do Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário
PDR - Plano Diretor de Regionalização
PEE - Plano Estadual de Educação
PIB - Produto Interno Bruto
PIBM - Pesquisa de Informações Básicas 
Municipais (MUNIC)
PISA - Programa Internacional de Avaliação 
de Estudantes (Programme for International 
Student Assessment)
PME - Plano Municipal de Educação
PMMA - Plano Municipal de Conservação e 
Recuperação da Mata Atlântica
PNAE - Programa Nacional de Alimentação 
Escolar
PNAP - Plano Estratégico Nacional de Áreas 
Protegidas
PNC - Plano Nacional de Cultura
PNE - Plano Nacional de Educação
PNSB - Parque Nacional da Serra da Bocai-
na (PARNA Bocaina)
PNUMA - Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente
PPP - Parceria Público-Privada
PRAD - Plano de Recuperação de Área De-
gradada
PRF - Polícia Rodoviária Federal
PRODETUR - Programas Regionais de De-
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Anexos

anexo 1. Plano dlis ano 2000

A missão do Fórum da Agenda 21 de Paraty é atualizar este plano, escrito no ano 2000.

em julho de 2000, o Jornal Folha do litoral, que na época publicava as ações do movimento 
das associações de moradores do município de Paraty, escreveu na folha 4 da edição nº 8:

Com o objetivo de encontrar soluções para o desenvolvimento do município de Paraty, o Se-
brae, através do Proder (Programa de Emprego e Renda) em convênio com a Prefeitura Muni-
cipal, realizou um encontro entre os diversos segmentos econômicos e profissionais da cidade, 
sob orientação do consultor da Fundação Getúlio Vargas, Marco Aurélio N. de Barros.

Nesse encontro formou-se um Fórum de Desenvolvimento Local, composto por 21 membros da 
comunidade, um representante da Prefeitura e um do Sebrae, escolhidos entre os participantes. 
Dentre os 23 eleitos, cinco formaram uma equipe de coordenação, sendo três membros da co-
munidade, um da prefeitura e um do Sebrae. O Fórum de Desenvolvimento Local, que tem como 
base o diagnóstico apresentado pelo Data-UFF e a Agenda 21 (cujo parâmetro é o desenvolvimento 
autossustentável), terá a responsabilidade de levantar junto à comunidade as carências e necessi-
dades, visando a estabelecer um plano de ação, articulando parcerias, que possibilitem alcançar a 
geração de renda e a criação de postos de trabalho. Esse Fórum de Desenvolvimento Local poderá 
ser o caminho para a criação de um Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável (PMDS) que, 
em um segundo momento poderá servir de referência para a celebração de um acordo entre Incra, 
Prefeitura e Comamp para a elaboração do Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA).

durante os meses de junho, julho e agosto de 2000, o grupo se reuniu quase que dia-
riamente na sala de convenções da Pousada do ouro para levantar diagnóstico, metas, 
estratégias e projetos, e entregar o Plano pronto ao Prefeito benedito Melo, como de 
fato o fizeram. o texto completo do Plano foi publicado também na edição nº 60, em 
junho de 2006, e segue abaixo:

contribuiÇÕes do FÓruM ao diaGnÓstico local

LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS:

1. Controle ineficiente da atividade pesqueira por parte dos órgãos responsáveis;

2.  Inexistência de estatística pesqueira confiável que retrate dados de produção e exercí-
cio da atividade no Município. Falta de censo pesqueiro;

3.  Baixo rendimento da atividade pesqueira e falta de incentivo a atividades alternativas 
de produção (ex: maricultura);

4.  Inexistência de zoneamento marinho que defina os diversos usos do mar, diminuindo 
assim os conflitos já existentes no município (ex: Ilha dos Cocos);

senvolvimento do Turismo
PROGER - Programa de Geração de Renda
PROMINP - Programa de Mobilização da In-
dústria Nacional de Petróleo e Gás Natural
PRONATEC - Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego
PROUNI - Programa Universidade para Todos
PROVE - Programa de Coleta de Óleo Vege-
tal do Instituto Estadual do Ambiente
PSE - Programa de Saúde na Escola

Q
QPM-ICMS - Quota-parte Municipal no ICMS

r
RAIS - Relação Anual de Informações Sociais
RAPPAM - Método para Avaliação Rápida e 
Priorização da Gestão (Rapid Assessment and 
Prioritization of Protected Area Management)
RCC - Resíduos da Construção Civil
RDS - Reserva de Desenvolvimento Sustentável
REBIO - Reserva Biológica
REFAU - Reserva de Fauna
REI - Recreação na Educação Infantil
REJ - Reserva Ecológica Estadual da Juatinga
RENAME - Relação Nacional de Medicamen-
tos do SUS
RENASES - Relação Nacional de Ações e 
Serviços de Saúde
RESEX - Reserva Extrativista
REVIS - Refúgio da Vida Silvestre
RPPN - Reserva Particular do Patrimônio Natural
RS - Regiões de Saúde
RSS - Resíduos Sólidos de Saúde
RSU - Resíduos Sólidos Urbanos

s
SAC - Secretaria de Aviação Civil
SAEB - Sistema de Aval iação da Educa-
ção Básica
SAF/MDA - Secretaria da Agricultura Familiar 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário
SAGI - Secretaria de Avaliação e Gestão da 
Informação do Ministério do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome
SAP - Secretaria de Agricultura e Pesca
SAS - Secretaria de Atenção à Saúde
SEA - Secretaria de Estado do Ambiente
SEBRAE/RJ - Serviço de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas no Estado do Rio de Janeiro
SEC - Secretaria de Estado de Cultura
SEDUMA - Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Urbano e Meio Ambiente
SEEDUC - Secretaria de Estado de Educação
SEMAM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

SEPE – Sindicato Estadual dos Profissionais 
de Educação do Rio de Janeiro
SES - Secretaria de Estado de Saúde
SESDEC - Secretaria de Estado de Saúde e 
Defesa Civil
SIATER - Sistema Informatizado de ATER 
(Assistência Técnica e Extensão Rural) do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário
SIM - Sustentabilidade em Instituições e 
Municípios
SINPDEC - Sistema Nacional de Proteção e 
Defesa Civil
SME/CEA - Secretaria Municipal de Educa-
ção - Coordenação de Educação Ambiental
SMSC - Sociedade Musical de Santa Cecília
SNC - Sistema Nacional de Cultura
SNIIC - Sistema Nacional de Informações e 
Indicadores Culturais
SNUC - Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação
SRA - Secretaria de Reordenamento Agrário 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário
STN - Secretaria do Tesouro Nacional
SUS - Sistema Único de Saúde

t
TB - Tuberculose
TCE/RJ - Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro
TCG - Termo de Compromisso de Gestão
TCU - Tribunal de Contas da União
TRE - Tribunal Regional Eleitoral
TSM - Temperaturas Superficiais do Mar

u
UBS - Unidades Básicas de Saúde
UC - Unidade de Conservação
UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro
UIS - Instituto de Estatísticas da Unesco
UNESCO - Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural) 
UTI - Unidade de Tratamento Intensivo

V
VA - Valor Adicionado

W
WWF/Brasil - “Fundo Mundial para a Nature-
za” no Brasil (World Wide Fund For Nature)
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5. Decadência das agriculturas tradicionais: banana, mandioca, etc.;

6.  Crescimento urbano desordenado da cidade e das comunidades, tais como, Corisco, 
Barra Grande, Ponte Branca, etc.;

7.  Baixo índice de gerenciamento integrado ou consorciado do potencial agroflorestal, 
pela desarticulação dos trabalhos de apoio e assistência técnica ao desenvolvimento 
rural sustentável;

8. Turismo receptivo deficitário;

9.  Desarticulação dos produtores do setor primário;

10.  Exigência crescente de conhecimento de língua estrangeira para todos os profissionais do 
ramo turístico;

11. Longa tramitação do novo plano diretor do município;

12. Oferta insuficiente de profissionais para manutenção de barcos;

13. Acesso dificultado ao crédito produtivo por problemas de regularização fundiária;

14. Qualificação inadequada dos marinheiros civis para as novas exigências profissionais;

15.  Época inadequada e atrasos no recebimento da ajuda de custo, pela inatividade no 
período do defeso do camarão, segundo a comunidade de pescadores;

16. Desarticulação das iniciativas locais;

17. Informalidade do setor aguardente e derivados de cana de açúcar;
 
iniciatiVas de desenVolViMento eM andaMento identiFicadas Pelo FÓruM:

1. Plano de manejo do Parque Nacional da Serra da Bocaina;

2.  Plano de Gestão da Área de Proteção Ambiental do Cairuçu e da Reserva Ecológica da 
Juatinga (corresponde a 30% da área do município);

3.  Projeto Cairuçu de educação ambiental: capacitação de professores e coleta seletiva 
de lixo na APA do Cairuçu; Viveiro Jequitibá; cursos de lideranças ambientais; projetos 
de educação ambiental;

4. Recuperação dos recursos pesqueiros do Saco do Mamanguá;

5. Arborização do acostamento da Rodovia Rio-Santos;

6. Base Científica e Ambiental da Pedra Branca;

7.  Constituição de uma organização não governamental interessada na defesa do Caxadaço
-Bocaina-Mar;

8. Projeto Agroecoturismo;

9. Centro de referência ambiental em devolução de animais silvestres;

10. Projeto de Trilha do Quilombo do Campinho;

11. Projeto “Vivendo com a mata”;

12. Capacitação para o manejo da caixeta;

13. Sítio histórico-ecológico Caminho do Ouro;

14. Conselhos municipais;

15. Certificação de qualidade (Quali Costa Verde);

16. Sindicato dos Guias de Turismo - subseção Costa Verde;

17. Projeto de levantamento e colocação do produto turístico Paraty;

18. Associação de Barqueiros de Paraty (Abapa);

19. Associação dos Proprietários de Escunas e Saveiros de Paraty;

20. Portal de Paraty - Centro de Informações;

21. Sites de Paraty;

22. Associação dos amigos da cultura e resgate da tradição e do folclore de Paraty;

23. Associação dos produtores de arte e artesanato de Paraty;

24. Resgate da tradição dos quilombos;

25. Resgate das danças de Tarituba;

26. Grupo de Animadores Culturais;

27. Músicas regionais;

28. Escritores locais;

29. Disseminação do plantio de palmito e maracujá;

30. Indústria para produção de insumos orgânicos em miniusinas;

31. Cooperativa de jardinagem;

32. Projetos de incentivo à maricultura;

33. Associação de produtores de aguardente de Paraty; e

34. Coleta seletiva e reciclagem de lixo.

Metas:

1. Revisar e votar o Plano Diretor do município até 31/12/2001;

2. Realizar obras de saneamento básico até 2004;

3.  Implantar a Cooperativa de Produtores de Pescado até seis meses após a apresenta-
ção do Plano;

4.  Apoiar a realização de uma feira de cultura e artes de Paraty no período de um ano (jul/2001);

5. Fazer o detalhamento dos diversos projetos do plano até dez/2000;

6.  Realizar reunião pública para completar caracterização do turismo até outubro de 2000, 
juntamente ao Comtur, Sebrae e SOS Mata Atlântica;

7.  Realizar reunião pública para completar caracterização do zoneamento para ambientes 
marinhos e estabelece-lo até dez/2000;

8.  Fazer o estudo de viabilidade para implantação de projeto piloto de maricultura em seis 
meses após a definição do zoneamento dos ambientes marinhos;

9.  Selecionar e definir uma área adequada para naufrágio (criação de um recife artificial) 
em até seis meses após a definição do zoneamento dos ambientes marinhos;

10.  Definir até out/2000 as necessidades do mercado para os cursos de capacitação profissional;

11. Apoiar a realização da capacitação de lideranças comunitárias até dez/2000;

12. Fazer o mapeamento das trilhas da Cabeça do Índio, Laranjeiras / Pouso até out/2000;

13. Implantar a coleta seletiva da APA até dez/2000;

14.  Apoiar a iniciativa do Comamp de promover reunião pública para debater a situação 
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do lixão no município até set/2000

15. Editar e publicar o Guia Turístico de Paraty até set/2001;

16. Apoiar a realização de dois cursos da Escola de Marinharia até mar/2001;

17.  Implementar até mar/2001 as ações propostas no programa de incentivo à agricultura 
ecológica nas comunidades de Taquari, Corisco e São Roque.

 
estratÉGias:

1. Articular as comunidades periféricas e as isoladas;

2. Melhorar as formas e os meios de comunicações entre as comunidades;

3.  Desenvolver uma linguagem mais adequada para o relacionamento com as comunida-
des locais, procurando estabelecer uma comunicação mais eficiente e estimulando a 
participação nas organizações e atividades de caráter coletivo;

4.  Promover processos de capacitação das comunidades nos temas de elaboração de 
projetos e captação de recursos;

5.  Incentivar projetos de maricultura de manejo sustentável, criando uma alternativa para 
complementação de renda das famílias de pescadores;

6.  Promover a conscientização dos pescadores para a realização de ações de fiscalização 
nas áreas em que atuam;

7. Recuperar as áreas degradas, marinhas e terrestres; e

8. Estimular e apoiar as iniciativas de agroecoturismo.
 
ProJetos:

1. A maricultura como alternativa de geração de emprego e renda;

2. Cultura, folclore, artes e artesanato;

3. Escola de Marinharia;

4. Programa de incentivo à produção agroecológica em Paraty (agroecoturismo);

5. Beneficiamento da banana de Paraty;

6. Capacitação dos produtores rurais;

7. Produção de insumos para a agricultura ecológica;

8. Caracterização da situação de infraestrutura e operação do turismo;

9. Coleta seletiva de lixo nas comunidades costeiras;

10. Cooperativa pesqueira;

11. Guia turístico;

12. Campanha de valorização da cultura e história locais;

13. Qualidade de Paraty;

14.  Implantação de trilhas e roteiros turísticos e ecológicos: Trilha Laranjeiras/Sono -   
Pouso, na Reserva Ecológica da Juatinga;

15. Implantação de trilhas e roteiros turísticos e ecológicos (Trilha da Cabeça do Índio);

16. Caracterização da situação dos ambientes marinhos;

17. Posto de informação ambiental na Praia do Caxadaço e Praia do Meio;

18. Coleta seletiva de lixo nas comunidades costeiras;

19. Zoneamento dos ambientes marinhos;

20. Criação de recifes artificiais e áreas de naufrágios;

21. Capacitação profissional;

22. Capacitação de lideranças comunitárias;

23. Capacitação de professores; e

24. Qualificação profissional.

MeMbros do FÓruM dlis eM 2000

Foram os seguintes, os membros do Fórum de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável em 2000:

Horst Dinslage (Condomínio Residencial Villa Del Sol),

Luiz Armando França de Carvalho (Guia de Turismo/Cooparaty),

Sibele Ensel Wizentier (Sindicato dos Guias),

Luiz Eduardo Pontual Marx (Artista Plástico/ Comamp),

Rodrigo Mendonça (Conselho de Turismo),

Risoneide Maria de F. Hollanda (Comamp e Conselho de Turismo),

Ana Claudia de Oliveira (Cooparaty),

Maria Guadalupe B. P. Lopes (Trindade-Cachadaço),

Maria Freire Rameck (Associação dos Amigos da Cultura),

Rosali Costa de Souza (Guia de Turismo),

Pedro José Orsi Bosi (Cooparaty),

Hiroko Matsumoto (Acip/Pousada Capitão),

Almir dos Remédios (Ass. Artes e Artesanato),

Olívia Basili (Acip),

Orivaldo (Cooparaty/Naval),

Carlos Pimenta (Associação de Moradores do Corisco/Comamp),

Manuel Pinto (Ass. Moradores do Taquari/Comamp),

Carmem Silvia M. de Oliveira (Conselho Municipal de Turismo e Restaurantes),

Cilencina Rubem de Oliveira Mello (Associação dos Amigos da Cultura),

João Bosco Inácio (Associação de Moradores de Tarituba),

Divan Rodrigues do Nascimento (Associação de Moradores de São Roque),

Levi Coelho (representante da Prefeitura),

Maria Auxiliadora D. da Silva (Técnica-Balcão Sebrae Paraty).
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anexo 2. regimento interno do Fórum dlis/agenda 21 de Paraty

REGIMENTO INTERNO DO FORUM DLIS AGENDA 21 DE PARATY

Aprovado em assembleia geral realizada no dia 20 de maio de 2010, na Casa da Cultura de Paraty.

CAPÍTULO 1 – CONSTITUIÇÃO E OBJETIVOS

Art. 1º –  O Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty é constituído por um colegiado de caráter consulti-
vo previsto na Lei Nº 1.722/2009 de 29 de dezembro de 2009, que funcionará na sede 
deste município em conformidade com o disposto neste regimento.

Art. 2º –  Dar continuidade a construção do Programa da Agenda 21 Local de Paraty, fortale-
cendo, apoiando, consolidando e encaminhando propostas e projetos para normatizar, 
facilitar e integrar as ações necessárias ao planejamento socioeconômico e socioam-
biental participativo na escala municipal e suas relações regionais.

 

CAPÍTULO 2 – CONCEITOS GERAIS

Art. 3º –  Para os fins previstos neste regimento interno entende-se por:

I –  Programa Agenda 21: programa que integra o Plano Plurianual do Governo Fede-
ral – PPA e tem como premissa básica incentivar ações entre governo e sociedade, 
voltadas para o desenvolvimento sustentável atuando na construção de parcerias e 
na promoção de novos espaços para o diálogo e efetiva participação da sociedade 
para a definição de políticas públicas que comporão as Agendas 21 Locais.

II –  Documento Agenda 21: publicação de fácil entendimento de todos da comunidade, 
devendo, entre outros, conter a história da construção, todas as fases do processo, pro-
postas de políticas públicas para transformação da realidade local e relação de partici-
pantes. Este documento deve ser encaminhado a todos os parceiros, instituições locais, 
autoridades e instâncias competentes dos diferentes níveis e poderes constituídos.

III –  Banco de dados Socioeconômico-ambiental: conforme definido na Lei nº 1.722/2009, 
trata-se de um conjunto de informações estatísticas e geográficas e de registros ad-
ministrativos para auxiliar o planejamento do Programa Agenda 21 Local. Além de 
conter a caracterização do município e a identificação de projetos em andamento;

IV –  Planejamento Participativo: Processo interativo entre todos os atores envolvidos e cuja 
implementação  se dá por meio das instituições executoras, organizações ou grupos 
sociais. Reúne métodos e abordagens que possibilitam aos atores compartilhar, anali-
sar, planejar e agir de forma lógica e racional, estabelecendo objetivos e metas a serem 
alcançados, com origem no movimento de pesquisa-ação,  inspirado por Paulo Freire. 
Conforme definido na Lei nº 1.722/2009, trata-se de um processo de discussão e de 
debates públicos na formulação de políticas públicas, planos de ações, orçamentos e 
estratégias de desenvolvimento junto a rede de ensino no município de Paraty.

V –    Plano de Desenvolvimento Local Integrado Sustentável – DLIS: Pacto social para 
execução das prioridades organizadas a partir de um diagnóstico participativo feito 
pelos diversos setores da sociedade tendo como base um inventário sócio econô-
mico e ambiental do município.

VI –  Indicadores: São parâmetros representativos de processos que permitem quantifi-
cá-los por meio de valores medidos ou derivados de mensurações quantitativas e/
ou qualitativas, passíveis de serem padronizados e assim comparados com essas 
mesmas informações de outras áreas, regiões ou países. Possibilitam a seleção 

de informações significativas, a simplificação de fenômenos complexos, a quanti-
ficação da informação e a comunicação da informação entre coletores e usuários.

VII –  Ecopedagogia: É também conhecida como pedagogia da Terra, ou pedagogia da 
sustentabilidade, entendida como movimento pedagógico, como abordagem curri-
cular e como movimento social e político. Representa um projeto alternativo global 
que tem por finalidades, promover a aprendizagem do sentido das coisas a partir 
da vida quotidiana e promover um novo modelo de civilização sustentável do ponto 
de vista ecológico. A educação para a cidadania planetária implica na revisão dos 
currículos, reorientação da visão de mundo, da educação como espaço de inserção 
do indivíduo numa comunidade que é local e global ao mesmo tempo. A cidadania 
planetária é, por essência, uma cidadania integral, portanto, ativa e plena. É tam-
bém considerada uma das 21 ações prioritárias da Agenda 21 Brasileira.

VIII –  Qualidade integral: Fundada na “nova ética” ou “ética do homem integral” que visa 
priorizar a dignidade do ser humano através do seu desenvolvimento integral, ou 
seja, o desenvolvimento de suas potencialidades e em todas as dimensões huma-
nas. Deste modo, a qualidade está nas pessoas que devem ser íntegras, integradas 
e integralmente desenvolvidas, gerando um efeito menos impactante no mundo.

 

CAPÍTULO 3 – PRINCÍPIOS E ATRIBUIÇÕES

Art. 4º –  O Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty reger-se-á pelos conceitos de ecopedagogia, 
de qualidade integral abrangendo os seguintes princípios:

I – conscientização e vivência dos valores éticos;

II – autonomia e respeito à diversidade cultural;

III – responsabilidade social e ambiental;

IV – Transparência;

V – intersetorialidade e interinstitucionalidade

VI – compromisso com as gerações futuras;

VII – participação;

VIII – parceria;

IX – multidimensionalidade e multidisciplinaridade;

X – sustentabilidade;

XI – gestão integrada;

XII – transversalidade;

XIII – inclusão social.
 
Art. 5º –  São atribuições do Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty as ações previstas no Art. 6º da 

Lei Nº 1.722/2009 de 29 de dezembro de 2009 que deverão ser implementadas con-
forme descrito:

I – elaborar o Diagnóstico Técnico sócio-econômico-ambiental

II – elaborar Diagnóstico Participativo;

III –  elaborar um Plano de Desenvolvimento Local Integrado Sustentável (DLIS) deven-
do conter minimamente:

a)  visão estratégica da comunidade, incluindo o cenário futuro desejado construído ao 
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longo do processo;

b)  objetivos, oportunidades, problemas e prioridades levantadas no diagnóstico parti-
cipativo;

c) metas específicas que devem ser alcançadas;

d) ações concretas e específicas para atingir as metas e, por conseguinte os objetivos;

e)  estratégias e meios de implementação das ações, que incluam os vínculos existen-
tes com o processo de planejamento governamental do município ou região;

f)  recomendações, estratégias de revisão do Plano e dos pactos firmados, de forma 
periódica;

g)  indicadores de desenvolvimento sustentável e outros instrumentos de controle social 
como pesquisas, consultas e campanhas.

IV – elaborar e publicar o documento Agenda 21 Local de Paraty;

V –  implantar o Plano de Desenvolvimento Local Integrado Sustentável definido no 
processo de construção da Agenda 21 Local de Paraty por meio de instrumentos 
locais, políticos, jurídicos e técnicos;

VI –  monitorar e avaliar a implementação do Plano de Desenvolvimento Local Integrado Sus-
tentável definido no processo de construção da Agenda 21 Local por meio do acompa-
nhamento dos indicadores e outros instrumentos de controle social propostos;

VII –  dar publicidade junto à sociedade civil do município, Ministério do Meio Ambiente 
e Governo do Estado sobre todo o processo de construção e implementação do 
Plano de Desenvolvimento Local Integrado Sustentável e divulgar todas as etapas 
e os resultados alcançados pelo Fórum;

VIII –  prestar informações ao Ministério do Meio Ambiente, Ministério Público e ao Tri-
bunal de Contas sobre irregularidades porventura verificadas;

 

CAPITULO 4 – COMPOSIÇÃO

Art. 6º –  O Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty é composto por um Colegiado formado por  re-
presentantes das instituições e organizações das regiões comunitárias, segmentos 
sociais, instituições públicas, privadas e não governamentais.

§ 1º Instituições governamentais

I- Poder Público Municipal:

II- Poder Público Estadual:

III- Poder Público Federal:

§ 2º Instituições autárquicas com capital misto.

§ 3º Instituições não governamentais:

I- Organizações não governamentais sem fins lucrativos

II- Organizações do setor produtivo

III- Conselhos

IV- Associações

V- Instituições

VI- Fundações

VII- Veículos de comunicação

Parágrafo primeiro – Poderão participar da composição do Fórum DLIS Agenda 21 
de Paraty  quaisquer instituições, organizações e segmentos sociais que manifestem 
interesse nos seus objetivos. A inclusão de novos interessados deve ser feita através 
da apresentação formal de proposta que deverá ser aprovada em Assembleia Geral.

Parágrafo segundo – O Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty terá formação paritária, sem-
pre que possível, entre os membros dos órgãos públicos e da sociedade civil, compos-
to de um representante e dois suplentes.

Parágrafo terceiro – Além dos componentes permanentes o Fórum DLIS Agenda 21 de Pa-
raty poderá contar com a participação de consultores espontâneos nos Órgãos Auxiliares.

Art. 7º –  O mandato de cada participante do Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty será de 03 (três) 
anos, podendo ser reeleito por igual período pelo respectivo segmento social ou insti-
tuição a que pertence.

Parágrafo único – As instituições, organizações e segmentos sociais que compõem o 
Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty deverão comunicar ao Órgão Diretivo, por escrito, a 
substituição de seus representantes, no prazo máximo de trinta dias contados da data 
do evento que originou a sua substituição.

Art. 8º –  O exercício das funções de participantes do Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty é de ca-
ráter honorífico, pelo que não lhes são atribuídas remunerações de quaisquer nature-
zas, sendo sua efetiva participação considerada serviço de interesse público relevante.

CAPITULO 5 – ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Art. 9º –  O Colegiado que compõe o Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty é soberano e tem por fi-
nalidade deliberar a respeito das proposições do Órgão Diretivo e dos Órgão Auxiliares.

Art. 10 –  O Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty, terá uma equipe de coordenação composta por 
um Órgão Diretivo e (03) três Órgãos Auxiliares.

Art. 11 –  O Órgão Diretivo é a representação legítima do Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty e 
seus trabalhos e ações, em conformidade com esse Regimento.

Art. 12 – O Órgão Diretivo do Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty é composto por:

a) Mediador;

b) Coordenador Executivo;

c) Secretário Geral;

d) Secretário de Comunicação;

e) Diretor Social;

Parágrafo único – cargos que compõem o Órgão Diretivo serão formados por um mem-
bro efetivo e dois suplentes, que serão nomeados e eleitos pelo próprio Fórum.

Art. 13 – Compete ao Órgão Diretivo do Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty:

I-  convocar as Assembleias Gerais ordinárias e extraordinárias deste Fórum, estabe-
lecendo as pautas respectivas, a partir das sugestões dos membros deste Fórum;
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II- dirigir e coordenar os trabalhos das sessões plenárias deste Fórum;

III-  dar encaminhamento às decisões tomadas por este Fórum, formalizando as  res-
ponsabilidades assumidas pelo membros do Colegiado em Assembleia Geral;

IV-  participar ativamente como organizador, coordenador e moderador,  dos deba-
tes, assembleias e reuniões realizadas por este Fórum;

V-  representar este Fórum perante a comunidade, autoridades constituídas, particula-
res e demais instituições públicas e privadas;

VI-  desempenhar as atribuições que lhe forem cometidas pelo Colegiado em Assembleia Geral;

VII- cumprir e fazer cumprir este Regimento.

Art. 14 – Compete ao Mediador:

-  fazer cumprir e redigir as pautas das Assembleias Gerais e divulgá-las entre os parti-
cipantes deste Fórum;

- mediar os encontros, trabalhos, sessões e assembleias gerais realizadas deste Fórum;

-  informar sobre os procedimentos de participação e intervenção durante os encontros, 
trabalhos, sessões e assembleias realizadas neste Fórum.

Art. 15 – Compete ao Coordenador Executivo:

-  receber as indicações de representantes (titulares e suplentes) das instituições, orga-
nizações e segmentos sociais participantes deste Fórum;

-  registrar os compromissos assumidos pelos membros da Assembleia Geral e admi-
nistrar a agenda de compromissos deste Fórum;

- fazer cumprir o calendário das reuniões deste Fórum;

-  coordenar, assessorar e receber o resultado dos trabalhos e atividades desenvolvidas 
pelos Órgãos Auxiliares;

- representar o Fórum em reuniões e atividades de interesse do mesmo.

Art. 16 – Compete ao Secretário Geral:

-  representar o Coordenador Executivo nos encontros, reuniões e atividades em que o 
mesmo não possa estar presente;

-  encaminhar para a assembleia geral as indicações de representantes (titulares e su-
plentes) das instituições, organizações e segmentos sociais participantes deste Fórum;

- lavrar e manter em boa ordem as atas das reuniões deste Fórum;

-  responsabilizar-se pelo expediente deste Fórum expedindo, recebendo e arquivan-
do correspondências, organizando e guardado os livros e demais documentos;

-  elaborar as convocações dos encontros, trabalhos, sessões e assembleias gerais 
e encaminhá-las aos participantes deste Fórum com prazo mínimo de 10 (dez) dias 
correntes de antecedência e 5 (cinco) dias correntes para as reuniões extraordinárias;

Art. 17 – Compete ao Secretário de Comunicação:

-  realizar a divulgação de todas as ações pertinentes a este Fórum, através dos meios 
de comunicação social e outras formas que julgar necessário;

-  auxiliar o Secretário Geral nas anotações para construção da ata dos encontros, tra-
balhos, sessões e assembleias realizadas por este Fórum;

-  promover a integração e o intercâmbio de informações entre este Fórum e demais Fó-

runs, instituições, organizações e segmentos sociais participantes ou não deste Fórum;

-  intermediar a comunicação entre os órgãos auxiliares e o órgão diretivo durante os 
trabalhos desenvolvidos por este Fórum;

Art. 18 – Compete ao Diretor Social:

-  providenciar e administrar as instalações físicas, equipamentos e material para a 
realização dos encontros, trabalhos, sessões e assembleias do Fórum DLIS Agenda 
21 de Paraty;

-  articular a participação das instituições, organizações, segmentos sociais e demais 
interessados junto aos trabalhos desenvolvidos por este Fórum.

Art. 19 – Órgãos Auxiliares

a) Grupos de Trabalhos Temáticos

b) Banco de dados Sócio-econômico-ambientais

c) Planejamento Participativo

Art. 20 –  Os Grupos de Trabalho Temáticos permanentes ou temporários, serão criados em As-
sembleia Geral para prestar apoio técnico, pesquisar, analisar questões específicas, 
recomendar ações e apresentar relatórios, a fim de orientar os trabalhos do Fórum DLIS 
Agenda 21 de Paraty, podendo deles participar, além dos membros desse Fórum, téc-
nicos e especialistas convidados, bem como pessoas que se relacionem com os temas.

Parágrafo primeiro – O grupo de Trabalho Temático deverá apresentar relatório das 
atividades desenvolvidas ao Órgão Diretivo com a frequência e conteúdo definidos no 
momento de sua criação.

Parágrafo segundo – Cada Grupo de Trabalho Temático deverá eleger um Coordenador 
e um Relator que serão responsáveis pela organização e encaminhamento das reuni-
ões, documentos e relatórios das atividades desenvolvidas pelo Grupo.

Parágrafo terceiro – Os integrantes dos Grupos de trabalho exercerão suas atividades gratui-
tamente, sendo sua efetiva participação considerada serviço de interesse público relevante.

Art. 21 –  O banco de dados socioeconômico-ambiental deverá ser atualizado para a construção 
do Diagnóstico Participativo, que servirá de base para a atualização do Plano de De-
senvolvimento Local Integrado Sustentável de Paraty.

Parágrafo primeiro – O banco de dados socioeconômico-ambiental poderá ser atuali-
zado através de parceiras com instituições, organizações e segmentos da sociedade, 
bem como contratados por qualquer um dos membros deste Fórum desde que apro-
vado em Assembleia Geral;

Parágrafo segundo – Com base nos indicadores  socioeconômico-ambientais e nas 
iniciativas em  andamento, o Fórum poderá planejar as metas, estratégias e projetos 
de forma participativa culminando na atualização do Plano de Desenvolvimento Local 
Integrado Sustentável.

Art. 22 –  Planejamento Participativo será o instrumento utilizado na atualização do Plano de De-
senvolvimento Local Integrado Sustentável e do documento Agenda 21 Local de Paraty.

 
CAPITULO 6 – ASSEMBLÉIAS GERAIS

Art. 23 –  O Colegiado se reunirá ordinariamente em Assembleias Gerais uma vez cada dois meses, ou 
em qualquer tempo em caráter extraordinário, com prévia convocação de no mínimo cinco 
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dias úteis da data da assembleia, em local determinado no contexto da convocação.

Art. 24 –  O quórum para as realizações das Assembleias Gerais do Fórum DLIS Agenda 21 de 
Paraty deverá obedecer aos seguintes critérios:

I –  a primeira chamada com pelo menos metade mais um dos membros do Fórum da 
agenda 21 de Paraty;

II –  em segunda chamada, 30 (trinta) minutos após a primeira com no mínimo de 1/3 
de membros presentes com direito a voto;

III –  na terceira e última chamada, 15 (quinze) minutos após a segunda, a assembleia 
será realizada com qualquer número de presentes.

Art. 25 –  As Assembleias Gerais do Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty serão públicas, delas po-
dendo participar qualquer cidadão, cujas sugestões poderão ser analisadas e votadas 
pelos membros deste Fórum.

Art. 26 –  As Assembleias Gerais extraordinárias serão convocadas pelo Órgão Diretivo ou em 
atenção a solicitação dos Grupos de Trabalhos Temáticos ou ainda por solicitação de, 
pelo menos, um terço dos membros do Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty.

Art. 27 –  Os membros do Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty que não participarem de duas As-
sembleias Gerais consecutivas sem justificativa e/ou ausência do suplente, acarretará 
notificação do segmento/instituição que representa ficando (a) mesmo (a) responsável 
por definir sua efetiva participação no Fórum, no prazo de trinta dias ou substituir seus 
representantes, sob pena de exclusão da entidade.

Art. 28 –  O Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty deverá buscar sempre o consenso em suas deci-
sões. Havendo necessidade de votação, as deliberações serão tomadas por 2/3 dos 
representantes presentes com direito a voto.

Art. 29 –  Todas as discussões e deliberações das Assembleias Gerais serão consignadas em 
ata circunstanciada, lida, aprovada e assinada na reunião seguinte pelos membros da 
Assembleia que originou a ata.

 

CAPITULO 7 – DEBATES E RECOMENDAÇÕES

Art. 30 –  As recomendações de novos integrantes para o Colegiado serão aprovadas  prefe-
rencialmente por consenso e, não sendo possível, pela maioria simples dos membros 
presentes, que serão consolidadas em ata, assinada por quem a relatar e divulgada 
em página da Internet do Fórum.

Art. 31 –  Serão objetos de deliberação as matérias incluídas em pauta e distribuídas com pelo 
menos quinze dias de antecedência aos integrantes do Fórum.

Art. 32 –  O Órgão Diretivo apresentará em Assembleia Geral seu relatório e os dos Grupos 
de Trabalho Temáticos, bem como eventuais proposições encaminhadas.

 

CAPITULO 8 – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33 –  Para garantir o envolvimento e a ampla participação de todos os setores da sociedade 

na execução de suas atribuições e na implementação do Programa Agenda 21 Local, 
o Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty poderá criar, promover conferências municipais e 
audiências públicas, bem como apoiar todas as formas de organização de iniciativas 
comunitárias relacionadas com o Programa.

Art. 34 –  Os recursos e estruturas necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos do Fórum 
DLIS Agenda 21 de Paraty serão oriundos de doações, repasses e dotações orçamentá-
rias disponibilizadas pelas instituições e organizações que compõem ou não este Fórum.

Art. 35 –  Este Regimento poderá ser modificado, a qualquer tempo, por deliberação de dois 
terços dos membros do Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty com direito a voto, em As-
sembleia Geral convocada para este fim.

§ 1º –  As propostas de emendas a este Regimento serão recebidas pelo Órgão Direti-
vo, assinadas, no mínimo, por um terço dos membros deste Fórum.

§ 2º –  O Órgão Diretivo divulgará entre os membros da Assembleia Geral o teor das 
propostas de emenda recebidas, submetendo-as à Assembleia Geral na próxi-
ma reunião ordinária, prevista para ocorrer após a data do seu recebimento, ou 
em reunião extraordinária marcada para este fim.

Art. 36 –  O prazo de vigência do Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty é por tempo indeterminado 
a contar da data de assinatura da Lei que o instituiu.

Art. 37 –  Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Órgão Diretivo.

Art. 38 –  Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação e veiculação na 
Internet, quando se tornará de conhecimento de todos os integrantes do Fórum.

Paraty, 20 de maio de 2010.
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anexo 3. lei nº 1.722/2009 de 29 de dezembro de 2009
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anexo 4. Questionário destinado aos representantes das instituições participantes do 
Fórum dlis na primeira reunião com a equipe consultora, em 17 de março de 2015.

tema
Alta 

prioridade
Média 

prioridade
Baixa 

prioridade

Gerar emprego e renda por meio da maricultura

Criar a escola de marinharia

Manutenção de programa de incentivo à produção 
agroecológica em Paraty

Estimular o beneficiamento da banana de Paraty

Capacitar os produtores rurais

Produzir insumos para a agricultura ecológica

Caracterizar a situação do turismo quanto à infraes-
trutura e à operação

Incentivar a coleta seletiva de lixo nas comunida-
des costeiras

Manter a cooperativa pesqueira

Criar uma campanha de valorização da cultura e 
história locais

Manter a qualidade de vida de Paraty

Implantar trilhas e roteiros turísticos e ecológicos: tri-
lha Vila de Laranjeiras/Praia do Sono até Pouso de 
Cajaíbas, na Reserva Ecológica Estadual da Joatinga

Implantar trilhas e roteiros turísticos e ecológicos: 
trilha para a Pedra da Cabeça do Índio

Caracterizar a situação dos ambientes marinhos

Criar postos de informação ambiental na Praia do 
Caxadaço e Praia do Meio

Estimular a visitação aos recifes artificiais e naufrágios

Capacitar profissional de diversas áreas

Capacitar lideranças comunitárias

Capacitar professores

Manter a contribuição do município na minimiza-
ção de efeitos das mudanças climáticas

Melhorar a gestão dos recursos naturais

Traçar estratégias para o planejamento e fiscaliza-
ção dos recursos naturais

Mobilizar a população para a preservação dos 
recursos hídricos

Criar ações para a melhoria da infraestrutura urbana

Construir uma política pública para ordenamento 
territorial

Proteger as mulheres

Aumentar a segurança pública

Melhorar o sistema educacional

Fortalecer a educação ambiental

Valorizar a cultura

Melhorar o sistema de saúde

Melhorar os serviços oferecidos aos jovens

Valorizar os grupos tradicionais

Priorizar as políticas para a juventude

Fortalecer a economia solidária

Promover o uso sustentável das fontes energéticas

Valorizar os esportes náuticos

Incentivar os esportes radicais

Incentivar o esporte para a juventude

Incentivar o esporte na terceira idade

Desenvolver políticas públicas para o desenvolvimen-
to social

Fortalecer o papel do agricultor

Gerenciar as áreas agrícolas

Controlar e fiscalizar a pesca predatória

Promover a agricultura sustentável

Potencializar o uso do solo

Transferir tecnologias agrícolas sustentáveis aos 
agricultores familiares

Criar mecanismos para a promoção do comércio local

Estruturar o potencial turístico

Fomentar o ecoturismo e turismo radical

Conceder licenciamento ambiental aos empreen-
dimentos instalados no município

Estimular parcerias intermunicipais e internacionais

Disseminar informações sobre desenvolvimento sus-
tentável

Traçar estratégia de divulgação no município

Respostas obtidas:                                                           

6

12

1

0
2
4
6
8

10
12
14

Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Es�mular o beneficiamento da 
banana de Paraty

14

5

0
0

5

10

15

Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Criação de programa de incen�vo 
à produção agroecológica em 

Paraty

4

13

2

0
2
4
6
8

10
12
14

Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Gerar emprego e renda por meio 
da maricultura

7

11

0
0

2

4

6

8

10

12

Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Manutenção da escola de 
marinharia
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16

3
1
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4
6
8
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14
16
18

Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Capacitar os produtores rurais

13

6

0
0
2
4
6
8
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14

Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Produzir insumos para a 
agricultura ecológica

11

5 4

0

5

10

15

Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Caracterizar a situação do turismo 
quanto à infraestrutura e à 

operação 19

2
0

0

5

10

15

20

Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Incen�var  a coleta sele�va de lixo 
nas comunidades costeiras

6

11

2

0
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4
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Manter a coopera�va pesqueira

12

5

2

0
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Criar uma campanha de 
valorização da cultura e história 

locais

15

2 2

0
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Manter a qualidade de Paraty

5

12

2

0

5

10

15

Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Implantar trilhas e roteiros turís�cos e 
ecológicos: trilha Vila de Laranjeiras/Praia do 

Sono até Pouso de Cajaíbas, na Reserva 
Ecológica Estadual da Joa�nga

4

6

4

0
1
2
3
4
5
6
7

Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Implantar trilhas e roteiros turís�cos e 
ecológicos: trilha para a Pedra da Cabeça do 

Índio

4

11

3

0

2
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Caracterizar a situação dos 
ambientes marinhos

7

9

3

0

2

4

6

8

10

Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Implantar postos de informação ambiental 
na Praia do Ca1adaço e Praia do Meio

1

9
8

0

2

4

6

8
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Es�mular a visitação aos recifes 
ar�ficiais e naufrágios

16

3

0
0

5
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Capacitar profissional de diversas 
áreas 13

5

0
0

2
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14

Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Capacitar lideranças comunitárias

19

1
0

0

5
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Capacitar professores

8
9

2

0

2

4
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Manter a contribuição do município na 
minimização de efeitos das mudanças 

climá�cas

12

7

1
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Melhorar a gestão dos recursos 
naturais

14

4
2

0
2
4
6
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Traçar estratégias para o planejamento e 
fiscalização dos recursos naturais

16

2 1

0
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10

15
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Mobilizar a população para a preservação 
dos recursos hídricos

11

6

2

0

2
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6

8

10

12

Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Criar ações para a melhoria da 
infraestrutura urbana
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11

5

2

0
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Construir uma polí�ca pública para 
ordenamento territorial 9

4

2

0
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Proteger as mulheres

11

4

0
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Aumentar a segurança pública
15

2

0
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Melhorar o sistema educacional

13

5

0
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Fortalecer a educação ambiental
11

4

0
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Valorizar a cultura

13

4
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Melhorar o sistema de saúde

11

4

0
0

2

4

6

8

10

12

Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Melhorar os serviços oferecidos 
aos jovens

11

4

0
0
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8
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Melhorar os serviços oferecidos 
aos jovens

8 8

0
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6

8
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Priorizar as polí�cas para a 
juventude

9

7

0
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Fortalecer a economia solidária

9

6

0
0

2
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Promover o uso sustentável das 
fontes energécas

5

9

2

0
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Valorizar os esportes náu�cos

4

6 6

0
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Incen�var os esportes radicais

7
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Incen�var o esporte para a 
juventude
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Incen�var o esporte na terceira 
idade

11
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Desenvolver polí�cas públicas para 
o desenvolvimento social 11
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Fortalecer o papel do agricultor
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Gerenciar as áreas agrícolas
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Controlar e fiscalizar a pesca 
predatória
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12

6
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Promover a agricultura sustentável
8

6

2

0
1
2
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5
6
7
8
9

Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Potencializar o uso do solo

9

6

1

0
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6

8
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Transferir tecnologias agrícolas sustentáveis 
aos agricultores familiares

7
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2

0

2

4

6

8

10

Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Criar mecanismos para a promoção do 
comércio local

9
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Estruturar o potencial turís�co

7 7
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Fomentar o ecoturismo e turismo 
radical
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Conceder licenciamento ambiental aos 
empreendimentos instalados no município
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Es�mular parcerias 
intermunicipais e internacionais
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Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Disseminar informações sobre 
desenvolvimento sustentável

7
6

3
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4

6

8

Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Traçar estratégia de divulgação no 
município

anexo ?. Principais MPes por atividade econômica (Paraty /rJ)

atividade econômica MPes ativas até

Posi-
ção atividade econômica 2013 Variação 

2013/2014 2014 Variação 
2014/2015 out/2015

repre-
sentação 
do total

1
Comércio varejista de 
artigos do vestuário e 
acessórios

268 19,03 % 319 13 % 360 7,77 %

2 Restaurantes e similares 267 10,86 % 296 10 % 326 7,03 %
3 Hotéis 221 10,86 % 245 4 % 255 5,50 %

4 Lanchonetes, casas de 
chá, de sucos e similares 189 15,34 % 218 10 % 240 5,18 %

5
Outros alojamentos 
não especificados an-
teriormente

93 40,86 % 131 9 % 143 3,09 %

6
Bares e outros estabe-
lecimentos especializa-
dos em servir bebidas

110 15,45 % 127 9 % 138 2,98 %

7

Comércio varejista de 
mercadorias em geral, 
com predominância de 
produtos alimentícios - 
minimercados, mercea-
rias e armazéns

75 24,00 % 93 3 % 96 2,07 %

8 Obras de alvenaria 60 33,33 % 80 13 % 90 1,94 %
9 Cabeleireiros 59 25,42 % 74 20 % 89 1,92 %

10 Serviços ambulantes 
de alimentação 67 20,90 % 81 10 % 89 1,92 %

11 Transporte aquaviário 
para passeios turísticos 43 79,07 % 77 13 % 87 1,88 %

12 Agências de viagens 66 10,61 % 73 19 % 87 1,88 %

13
Comércio varejista de 
suvenires, bijuterias e 
artesanatos

73 6,85 % 78 3 % 80 1,73 %

14 Comércio varejista de 
bebidas 57 19,30 % 68 16 % 79 1,70 %

15

Fornecimento de ali-
mentos preparados pre-
ponderantemente para 
consumo domiciliar

36 66,67 % 60 25 % 75 1,62 %

16
Fabricação de produ-
tos diversos não espe-
cificados anteriormente

49 12,24 % 55 24 % 68 1,47 %

17
Serviços de organização 
de feiras, congressos, 
exposições e festas

46 19,57 % 55 13 % 62 1,34 %

18
Ensino de arte e cul-
tura não especificado 
anteriormente

32 28,13 % 41 27 % 52 1,12 %

19 Instalação e manuten-
ção elétrica 33 12,12 % 37 27 % 47 1,01 %

20
Outras atividades de 
ensino não especifica-
das anteriormente

28 14,29 % 32 41 % 45 0,97 %

21
Manutenção e repara-
ção de embarcações 
para esporte e lazer

26 23,08 % 32 22 % 39 0,84 %

22
Comércio varejista de 
materiais de constru-
ção em geral

27 7,41 % 29 34 % 39 0,84 %
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23
Fabricação de moveis 
com predominância de 
madeira

27 29,63 % 35 6 % 37 0,80 %

24
Padaria e confeitaria 
com predominância de 
revenda

34 0,00 % 34 6 % 36 0,78 %

25 Outras atividades de 
tratamento de beleza 31 6,45 % 33 9 % 36 0,78 %

26

Comércio varejista de 
produtos farmacêuti-
cos, sem manipulação 
de fórmulas

31 9,68 % 34 0 % 34 0,73 %

27 Peixaria 28 17,86 % 33 0 % 33 0,71 %

28

Comércio varejista de 
produtos alimentícios 
em geral ou especiali-
zado em produtos ali-
mentícios não especifi-
cados anteriormente

26 11,54 % 29 14 % 33 0,71 %

29 Produção musical 22 31,82 % 29 10 % 32 0,69 %
30 Atividades paisagísticas 22 13,64 % 25 24 % 31 0,67 %

31

Serviços de manu-
tenção e reparação 
mecânica de veículos 
automotores

16 25,00 % 20 35 % 27 0,58 %

32

Reparação e manuten-
ção de computadores 
e de equipamentos 
periféricos

19 26,32 % 24 13 % 27 0,58 %

33 Comércio varejista de 
calcados 23 4,35 % 24 8 % 26 0,56 %

34
Comércio varejista de ou-
tros produtos não espe-
cificados anteriormente

17 35,29 % 23 13 % 26 0,56 %

35

Comércio varejista de 
cosméticos, produtos 
de perfumaria e de 
higiene pessoal

20 15,00 % 23 9 % 25 0,54 %

36 Fabricação de bijuterias 
e artefatos semelhantes 21 14,29 % 24 0 % 24 0,52 %

37 Comércio varejista de 
moveis 21 4,76 % 22 5 % 23 0,50 %

38 Serviços de pintura de 
edifícios em geral 17 17,65 % 20 15 % 23 0,50 %

39

Outros transpor-
tes aquaviários não 
especificados 
anteriormente

12 41,67 % 17 29 % 22 0,47 %

40
Comércio varejista de 
artigos de cama, mesa 
e banho

15 20,00 % 18 22 % 22 0,47 %

41
Outras atividades de re-
creação e lazer não espe-
cificadas anteriormente

17 11,76 % 19 5 % 20 0,43 %

42 Comércio varejista de 
artigos de ótica 18 5,56 % 19 5 % 20 0,43 %

43 Comércio varejista de 
bicicletas e triciclos 14 14,29 % 16 19 % 19 0,41 %

44 Atividades de contabi-
lidade 15 6,67 % 16 19 % 19 0,41 %

45
Atividades de produ-
ção de fotografias, ex-
ceto aérea e submarina

13 23,08 % 16 6 % 17 0,37 %

46
Outras obras de enge-
nharia civil não especi-
ficadas anteriormente

16 6,25 % 17 0 % 17 0,37 %

47

Comércio varejista es-
pecializado de eletrodo-
mésticos e equipamen-
tos de áudio e vídeo

15 6,67 % 16 6 % 17 0,37 %

48 Comércio varejista de 
artigos de papelaria 16 0,00 % 16 6 % 17 0,37 %

49 Serviço de taxi 13 23,08 % 16 6 % 17 0,37 %

50 Comércio varejista de 
ferragens e ferramentas 14 14,29 % 16 6 % 17 0,37 %

51

Comércio varejista de 
animais vivos e de ar-
tigos e alimentos para 
animais de estimação

14 0,00 % 14 14 % 16 0,35 %

52 Construção de edifícios 15 6,67 % 16 0 % 16 0,35 %

53

Instalação e manu-
tenção de sistemas 
centrais de ar condi-
cionado, de ventilação 
e refrigeração

10 10,00 % 11 45 % 16 0,35 %

54

Comércio varejista es-
pecializado de equipa-
mentos e suprimentos 
de informática

13 7,69 % 14 14 % 16 0,35 %

55

Fabricação de produtos 
de padaria e confeitaria 
com predominância de 
produção própria

10 20,00 % 12 33 % 16 0,35 %

56

Comércio varejista de 
materiais de constru-
ção não especificados 
anteriormente

15 6,67 % 16 0 % 16 0,35 %

57

Comércio a varejo de 
pecas e acessórios 
novos para veículos 
automotores

10 40,00 % 14 14 % 16 0,35 %

58 Comércio varejista de 
carnes – açougues 15 6,67 % 16 0 % 16 0,35 %

59 Aluguel de equipamentos 
recreativos e esportivos 10 40,00 % 14 7 % 15 0,32 %

60
Comércio varejista de 
brinquedos e artigos 
recreativos

13 15,38 % 15 0 % 15 0,32 %

61

Confecção de peças do 
vestuário, exceto roupas 
intimas e as confeccio-
nadas sob medida

14 7,14 % 15 0 % 15 0,32 %

62
Lojas de variedades, 
exceto lojas de depar-
tamentos ou magazines

12 16,67 % 14 7 % 15 0,32 %

63 Comércio varejista de 
plantas e flores naturais 11 9,09 % 12 17 % 14 0,30 %

64

Fabricação de pro-
dutos cerâmicos 
não-refratários, não 
especif icados ante-
riormente

12 8,33 % 13 8 % 14 0,30 %

65 Campings 9 33,33 % 12 17 % 14 0,30 %

66 Comércio varejista de 
artigos de armarinho 11 18,18 % 13 0 % 13 0,28 %

67 Lavanderias 12 8,33 % 13 0 % 13 0,28 %
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68
Comércio varejista de 
doces, balas, bombons 
e semelhantes

13 0,00 % 13 0 % 13 0,28 %

69 Albergues, exceto as-
sistenciais 10 10,00 % 11 18 % 13 0,28 %

70 Salas de acesso a internet 12 8,33 % 13 0 % 13 0,28 %

71

Serviços de reservas 
e outros serviços de 
turismo não especifica-
dos anteriormente

12 0,00 % 12 8 % 13 0,28 %

72 Promoção de vendas 9 22,22 % 11 18 % 13 0,28 %

73
Serviços de lanternagem 
ou funilaria e pintura de 
veículos automotores

9 22,22 % 11 9 % 12 0,26 %

74

Reparação e manuten-
ção de equipamentos 
eletroeletrônicos de uso 
pessoal e domestico

12 0,00 % 12 0 % 12 0,26 %

75

Comércio varejista es-
pecializado de equipa-
mentos de telefonia e 
comunicação

7 42,86 % 10 20 % 12 0,26 %

76 Estacionamento de 
veículos 7 14,29 % 8 50 % 12 0,26 %

77 Operadores turísticos 7 42,86 % 10 20 % 12 0,26 %

78 Comércio varejista de 
hortifrutigranjeiros 11 9,09 % 12 0 % 12 0,26 %

79

Fabricação de artefa-
tos diversos de cortiça, 
bambu, palha, vime e 
outros materiais tran-
cados, exceto moveis

12 0,00 % 12 0 % 12 0,26 %

80

Fabricação de pro-
dutos de pastas ce-
lulósicas, papel, car-
tolina, papel-cartão 
e papelão ondulado, 
não especificados 
anteriormente

9 22,22 % 11 0 % 11 0,24 %

81 Comércio varejista de 
laticínios e frios 6 66,67 % 10 10 % 11 0,24 %

82
Fabricação de outros 
artigos de carpintaria 
para construção

10 10,00 % 11 0 % 11 0,24 %

83 Comércio varejista de livros 10 10,00 % 11 0 % 11 0,24 %
84 Ensino de musica 5 0,00 % 5 120 % 11 0,24 %

85
Confecção, sob medida, 
de peças do vestuário, 
exceto roupas íntimas

8 25,00 % 10 10 % 11 0,24 %

86
Serviços de alimen-
tação para eventos e 
recepções – bufê

4 75,00 % 7 57 % 11 0,24 %

87
Serviços de lavagem, 
lubrificação e polimento 
de veículos automotores

8 25,00 % 10 0 % 10 0,22 %

88 Outras obras de acaba-
mento da construção 8 25,00 % 10 0 % 10 0,22 %

89
Extração de areia, casca-
lho ou pedregulho e be-
neficiamento associado

9 0,00 % 9 11 % 10 0,22 %

90
Comércio varejista de 
gás liquefeito de petró-
leo (GLP)

10 0,00 % 10 0 % 10 0,22 %

91
Outras atividades de ser-
viços pessoais não espe-
cificadas anteriormente

9 0,00 % 9 11 % 10 0,22 %

92

Fornecimento de ali-
mentos preparados 
preponderantemente 
para empresas

6 0,00 % 6 67 % 10 0,22 %

93

Comércio varejista es-
pecializado de peças e 
acessórios para apa-
relhos eletroeletrôni-
cos para uso domésti-
co, exceto informática 
e comunicação

8 12,50 % 9 0 % 9 0,19 %

94 Lojas de departamen-
tos ou magazines 9 0,00 % 9 0 % 9 0,19 %

95 Educação infantil – creche 9 0,00 % 9 0 % 9 0,19 %

96

Transporte rodoviário 
de carga, exceto pro-
dutos perigosos e mu-
danças, municipal

6 33,33 % 8 13 % 9 0,19 %

97

Serviços especializa-
dos para construção 
não especificados an-
teriormente

7 14,29 % 8 13 % 9 0,19 %

98 Atividades de condicio-
namento físico 7 28,57 % 9 0 % 9 0,19 %

99

Outras atividades de 
serviços prestados 
principalmente as em-
presas não especifica-
das anteriormente

9 0,00 % 9 0 % 9 0,19 %

100 Comércio varejista de 
artigos de joalheria 8 12,50 % 9 0 % 9 0,19 %

101

Comércio varejista de 
mercadorias em geral, 
com predominância de 
produtos alimentícios - 
hipermercados

9 0,00 % 9 0 % 9 0,19 %

102 Tabacaria 7 14,29 % 8 0 % 8 0,17 %

103
Fabricação de artefa-
tos diversos de madei-
ra, exceto móveis

4 50,00 % 6 33 % 8 0,17 %

104
Comércio varejista de 
produtos saneantes 
domissanitários

3 66,67 % 5 60 % 8 0,17 %

105

Fabricação de esqua-
drias de madeira e de 
peças de madeira para 
instalações industriais 
e comerciais

8 0,00 % 8 0 % 8 0,17 %

106 Comércio varejista de 
discos, CDs, DVDs e fitas 7 0,00 % 7 14 % 8 0,17 %

107 Pensões (alojamento) 6 33,33 % 8 0 % 8 0,17 %

108 Fabricação de aguarden-
te de cana-de-açúcar 8 0,00 % 8 0 % 8 0,17 %

109

Atividades de forneci-
mento de infraestrutura 
de apoio e assistência 
a paciente no domicilio

3 66,67 % 5 40 % 7 0,15 %

110

Atividades de pós-produ-
ção cinematográfica, de 
vídeos e de programas 
de televisão, não especi-
ficadas anteriormente

6 16,67 % 7 0 % 7 0,15 %
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111 Comércio varejista de 
material elétrico 6 0,00 % 6 17 % 7 0,15 %

112 Comércio varejista de 
artigos esportivos 4 25,00 % 5 40 % 7 0,15 %

113 Locação de automó-
veis sem condutor 5 40,00 % 7 0 % 7 0,15 %

114 Ensino de idiomas 6 16,67 % 7 0 % 7 0,15 %

115
Comércio a varejo de 
automóveis, camione-
tas e utilitários usados

6 0,00 % 6 17 % 7 0,15 %

116 Fabricação de produtos 
de panificação industrial 7 0,00 % 7 0 % 7 0,15 %

117

Serviço de transporte 
de passageiros - lo-
cação de automóveis 
com motorista

6 16,67 % 7 0 % 7 0,15 %

118 Educação infantil - pré
-escola 7 0,00 % 7 0 % 7 0,15 %

119
Treinamento em desen-
volvimento profissional 
e gerencial

3 33,33 % 4 75 % 7 0,15 %

120
Reparação e manuten-
ção de equipamentos 
de comunicação

5 20,00 % 6 17 % 7 0,15 %

121
Corretagem na compra 
e venda e avaliação de 
imóveis

5 0,00 % 5 40 % 7 0,15 %

122

Serviços de manu-
tenção e reparação 
elétrica de veículos 
automotores

4 25,00 % 5 40 % 7 0,15 %

123 Reparação de artigos 
do mobiliário 6 0,00 % 6 17 % 7 0,15 %

124

Comércio a varejo de 
peças e acessórios 
para motocicletas e 
motonetas

7 0,00 % 7 0 % 7 0,15 %

125 Casas de festas e 
eventos 4 50,00 % 6 0 % 6 0,13 %

126
Comércio atacadista 
de pescados e frutos 
do mar

6 0,00 % 6 0 % 6 0,13 %

127

Estamparia e texturiza-
ção em fios, tecidos, 
artefatos têxteis e pe-
ças do vestuário

4 25,00 % 5 20 % 6 0,13 %

128
Comércio varejista de 
artigos de caca, pesca 
e camping

6 0,00 % 6 0 % 6 0,13 %

129
Incorporação de em-
preendimentos imobi-
liários

6 0,00 % 6 0 % 6 0,13 %

130
Higiene e embeleza-
mento de animais do-
mésticos

4 50,00 % 6 0 % 6 0,13 %

131 Atividades de sonoriza-
ção e de iluminação 5 0,00 % 5 20 % 6 0,13 %

132 Treinamento em infor-
mática 5 20,00 % 6 0 % 6 0,13 %

133

Reparação de bicicle-
tas, triciclos e outros 
veículos não-motori-
zados

6 0,00 % 6 0 % 6 0,13 %

134 Comércio varejista de 
objetos de arte 4 50,00 % 6 0 % 6 0,13 %

135 Compra e venda de 
imóveis próprios 6 0,00 % 6 0 % 6 0,13 %

136 Fabricação de gelo 
comum 5 20,00 % 6 0 % 6 0,13 %

137 Chaveiros 6 0,00 % 6 0 % 6 0,13 %

138 Coleta de resíduos não
-perigosos 6 0,00 % 6 0 % 6 0,13 %

139

Artes cênicas, espe-
táculos e atividades 
complementares, não 
especificados anterior-
mente

6 0,00 % 6 0 % 6 0,13 %

140 Marketing direto 2 150,00 % 5 20 % 6 0,13 %

141
Fabricação de artefa-
tos de cimento para 
uso na construção

4 25,00 % 5 20 % 6 0,13 %

142 Obras de terraplenagem 6 0,00 % 6 0 % 6 0,13 %
143 Serviços domésticos 0 0,00 % 0 0 % 5 0,11 %
144 Escafandro e mergulho 3 33,33 % 4 25 % 5 0,11 %

145
Fabricação de artigos 
de serralheria, exceto 
esquadrias

3 33,33 % 4 25 % 5 0,11 %

146

Comércio varejista de 
outros artigos de uso 
doméstico, não especi-
ficados anteriormente

4 0,00 % 4 25 % 5 0,11 %

147

Transporte rodoviário 
coletivo de passagei-
ros, sob regime de fre-
tamento, municipal

1 300,00 % 4 25 % 5 0,11 %

148 Obras de fundações 5 0,00 % 5 0 % 5 0,11 %

149
Serviços combinados 
de escritório e apoio 
administrativo

4 25,00 % 5 0 % 5 0,11 %

150 Ensino de artes cêni-
cas, exceto dança 5 0,00 % 5 0 % 5 0,11 %

151

Manutenção e repa-
ração de geradores, 
transformadores e mo-
tores elétricos

5 0,00 % 5 0 % 5 0,11 %

152
Comércio varejista de 
embarcações e outros 
veículos recreativos

5 0,00 % 5 0 % 5 0,11 %

153

Instalação de portas, 
janelas, tetos, divisó-
rias e armários em-
butidos de qualquer 
material

4 25,00 % 5 0 % 5 0,11 %

154

Outros serviços de aca-
bamento em fios, teci-
dos, artefatos têxteis e 
peças do vestuário

4 25,00 % 5 0 % 5 0,11 %

155 Fabricação de alimen-
tos e pratos prontos 2 150,00 % 5 0 % 5 0,11 %

156

Fabricação de outros 
produtos de metal não 
especificados anterior-
mente

3 66,67 % 5 0 % 5 0,11 %

157 Fabricação de massas 
alimentícias 3 66,67 % 5 0 % 5 0,11 %
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158
Atividades de limpeza 
não especificadas an-
teriormente

2 100,00 % 4 25 % 5 0,11 %

159 Comércio varejista de 
vidros 4 0,00 % 4 0 % 4 0,09 %

160 Serviços de tatuagem e 
colocação de piercing 4 0,00 % 4 0 % 4 0,09 %

161 Recuperação de suca-
tas de alumínio 3 33,33 % 4 0 % 4 0,09 %

162 Comércio varejista de 
outros artigos usados 4 0,00 % 4 0 % 4 0,09 %

163 Edição de jornais diários 3 33,33 % 4 0 % 4 0,09 %

164 Obras de acabamento 
em gesso e estuque 2 100,00 % 4 0 % 4 0,09 %

165 Serviços de capotaria 4 0,00 % 4 0 % 4 0,09 %

166

Aluguel de palcos, co-
berturas e outras es-
truturas de uso tempo-
rário, exceto andaimes

3 0,00 % 3 33 % 4 0,09 %

167 Serviços de usinagem, 
tornearia e solda 4 0,00 % 4 0 % 4 0,09 %

168

Transporte rodoviá-
rio de carga, exceto 
produtos perigosos e 
mudanças, intermuni-
cipal, interestadual e 
internacional

3 33,33 % 4 0 % 4 0,09 %

169 Cursos preparatórios 
para concursos 2 0,00 % 2 100 % 4 0,09 %

170
Comércio varejista de 
equipamentos para 
escritório

4 0,00 % 4 0 % 4 0,09 %

171 Filmagem de festas e 
eventos 3 33,33 % 4 0 % 4 0,09 %

172 Atividades de vigilância 
e segurança privada 3 0,00 % 3 33 % 4 0,09 %

173

Comércio varejista de 
mercadorias em geral, 
com predominância de 
produtos alimentícios – 
supermercados

4 0,00 % 4 0 % 4 0,09 %

174
Comércio varejista 
de tintas e materiais 
para pintura

4 0,00 % 4 0 % 4 0,09 %

175 Edição de revistas 1 300,00 % 4 0 % 4 0,09 %

176
Comércio varejista de 
combustíveis para veí-
culos automotores

3 33,33 % 4 0 % 4 0,09 %

177 Aluguel de fitas de ví-
deo, DVDs e similares 3 33,33 % 4 0 % 4 0,09 %

178
Outras atividades de 
publicidade não espe-
cificadas anteriormente

4 0,00 % 4 0 % 4 0,09 %

179
Aluguel de móveis, uten-
sílios e aparelhos de uso 
doméstico e pessoal

3 0,00 % 3 33 % 4 0,09 %

180 Impressão de material 
para uso publicitário 1 200,00 % 3 33 % 4 0,09 %

181 Ensino fundamental 4 0,00 % 4 0 % 4 0,09 %

182
Manutenção e repara-
ção de motocicletas e 
motonetas

3 0,00 % 3 0 % 3 0,06 %

183

Outras atividades pro-
fissionais, cientificas e 
técnicas não especifi-
cadas anteriormente

3 0,00 % 3 0 % 3 0,06 %

184

Atividades de profissio-
nais da área de saúde 
não especificadas an-
teriormente

3 0,00 % 3 0 % 3 0,06 %

185 Transporte marítimo de 
cabotagem – carga 2 0,00 % 2 50 % 3 0,06 %

186 Provedores de acesso as 
redes de comunicações 3 0,00 % 3 0 % 3 0,06 %

187 Motéis 3 0,00 % 3 0 % 3 0,06 %

188

Representantes co-
merciais e agentes do 
Comércio de merca-
dorias em geral não 
especializado

3 0,00 % 3 0 % 3 0,06 %

189
Serviços de alinhamen-
to e balanceamento de 
veículos automotores

1 100,00 % 2 50 % 3 0,06 %

190

Edição integrada a im-
pressão de cadastros, 
listas e outros produtos 
gráficos

3 0,00 % 3 0 % 3 0,06 %

191

Fabricação de outros 
artefatos e produtos 
de concreto, cimento, 
fibrocimento, gesso e 
materiais semelhantes

2 50,00 % 3 0 % 3 0,06 %

192 Cantinas - serviços de 
alimentação privativos 2 0,00 % 2 50 % 3 0,06 %

193

Comércio por atacado 
de peças e acessórios 
novos para veículos 
automotores

3 0,00 % 3 0 % 3 0,06 %

194

Aparelhamento de 
placas e execução de 
trabalhos em mármore, 
granito, ardósia e ou-
tras pedras

3 0,00 % 3 0 % 3 0,06 %

195 Fabricação de artefa-
tos de tapeçaria 2 50,00 % 3 0 % 3 0,06 %

196

Atividades de consul-
toria em gestão empre-
sarial, exceto consulto-
ria técnica específica

2 50,00 % 3 0 % 3 0,06 %

197 Serviços de reboque 
de veículos 2 0,00 % 2 50 % 3 0,06 %

198

Comércio varejista de 
produtos farmacêuti-
cos, com manipulação 
de formulas

3 0,00 % 3 0 % 3 0,06 %

199 Impressão de material 
para outros usos 2 0,00 % 2 50 % 3 0,06 %

200

Fabricação de letras, 
letreiros e placas de 
qualquer material, ex-
ceto luminosos

3 0,00 % 3 0 % 3 0,06 %

Fonte: CNAE
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anexo 6. estabelecimentos de educação básica de Paraty

As informações disponíveis para consulta correspondem aos dados finais do Censo Escolar 
2014, publicados no Diário Oficial da União no dia 9 de janeiro de 2015.

uF Município código escola situação instância Zona

RJ Paraty 33172161 Cantinho do Pantanal Em atividade Privada Rural

RJ Paraty 33037965 CE Almirante Álvaro Alberto Em atividade Estadual Urbana

RJ Paraty 33037523
CE Engenheiro Mario Moura Bra-
sil do Amaral

Em atividade Estadual Urbana

RJ Paraty 33138672 Centro de Ensino Integrado Em atividade Privada Urbana

RJ Paraty 33100268
Centro Educacional de Mambu-
caba Ltda.

Em atividade Privada Urbana

RJ Paraty 33138125 Centro Educacional Millenium Em atividade Privada Urbana

RJ Paraty 33037515
Ciep 999 Dom Pedro de Alcânta-
ra Bragança I Imperador do Brasil

Em atividade Estadual Urbana

RJ Paraty 33100241 Colégio Paraty Em atividade Privada Urbana

RJ Paraty 33112509
Creche Municipal Alzira de Lima 
Coupe

Em atividade Municipal Urbana

RJ Paraty 33166692
Creche Municipal Parque da 
Mangueira Dercyneide Oliveira 
Duarte Coelho Medeiros

Em atividade Municipal Urbana

RJ Paraty 33037558 EE Dr. Mair Pena Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33037574 EE Padre Manoel Bras Cordeiro Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33037760 EM Cajaiba Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33037973 EM Camburi Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33037779 EM Campinho Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33037590 EM Cilencina Rubem de Oliveira Mello Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33037604 EM Corisquinho Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33037930 EM da Trindade Saulo Alves da Silva Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33112541
EM de Ensino Fundamental Prof. 
Pequenina Calixto

Em atividade Municipal Urbana

RJ Paraty 33037701
EM de Ensino Fundamental Min. 
Sergio Mota

Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33037787 EM Domingos Goncalves de Abreu Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33037639 EM Guiomar Schimidt Marques Em atividade Municipal Urbana

RJ Paraty 33037647
EM Joao Apolônio dos Santos 
Pádua

Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33037981 EM Jose Carlos Porto Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33037809 EM Jose Melo Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33037817 EM Jose Moreira Coupe Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33037990 EM Marechal Santos Dias Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33037671 EM Maria Jacome de Melo Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33037825 EM Martin de As Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33037698 EM Monsenhor Hélio Pires Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33037833 EM Parati Mirim Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33037710 EM Parque da Mangueira Em atividade Municipal Urbana

RJ Paraty 33037850 EM Ponta da Joatinga Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33037868 EM Ponta Negra Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33037876 EM Praia dos Calhaus Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33037728 EM Prof. Rita de Cassia Goncalves Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33037906 EM Samuel Costa Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33038015 EM Silvio Romero Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33037922 EM Theophilo Rameck Em atividade Municipal Rural

RJ Paraty 33037531 Educ Torres Pádua Em atividade Privada Urbana

RJ Paraty 33172110 Escola Comunitária Cirandas Em atividade Privada Urbana

RJ Paraty 33037493
Escola Municipalizada Casa da 
Criança de Patitiba

Em atividade Municipal Urbana

RJ Paraty 33146799 Espaço Educativo Tome e Hagel Em atividade Privada Urbana

RJ Paraty 33037752 Pre Mul Pingo de Gente Em atividade Municipal Urbana

RJ Paraty 33439630 Quintal Magico de Paraty Em atividade Privada Urbana

RJ Paraty 33133808
Soc. para o Lazer e Apoio no 
Trab. Educacional - Plante

Em atividade Privada Urbana

Fonte: Inep / Data Escola Brasil
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anexo 7. Índice Final de conservação ambiental - relativo ao icMs ecológico 
do estado do rio de Janeiro (ano fiscal 2016)

realização

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no 
Estado do Rio de Janeiro – Sebrae/RJ

Presidente do conselho deliberativo estadual

Ângela Costa

diretor superintendente

Cezar Vasquez

diretor de Produto e atendimento

Armando Clemente

diretor de desenvolvimento

Evandro Peçanha Alves

Coordenação da Região da Costa Verde
Jose Leôncio de Andrade Neto – Coordenador

consultores

Alcyone Sampaio Correia / Alex Sandro de Oliveira / 
Ana Paula Cunha de Oliveira / Celso Nunes / Jarbas 
Modesto / Nubia Alves de Carvalho Ferreira / Janete 
Tranquila Gracioli / Pérola Akerman

revisão de texto

Kadma de Mesquita Duna

Projeto Gráfico e diagramação

Artur da Fonseca Silva

desenhos 

Lauro Monteiro Filho

Fotos

Gabriel Toledo

Ficha Técnica
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