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Sonhos e Ações para Paraty em 2012 



Plano de Desenvolvimento 
do Turismo Cultural 



MACRO-PROGRAMA 1 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E 
ORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 

PROGRAMA 1 – SANEAMENTO – Esgotamento Sanitário e Água 
Limpa  

  A1. Rede de Esgoto C.H – Elaboração do projeto e implantação 
da rede coletora de esgoto (Cento Histórico) 

  A2. Rede de Esgoto de Paraty – Elaboração do projeto e 
implantação da rede  coletora de esgoto (área urbana da cidade 
e distritos) 

  A3. Tratamento de Esgoto – Elaboração do projeto e implantação 
do sistema de estações de tratamento do esgoto, com controle 
integral dos efluentes domésticos e comerciais.  

  A4. Tratamento de água: Elaboração de projeto e implantação do 
sistema de tratamento de água para o abastecimento da 
população 

  A6. Distribuição de água: Elaboração de projeto e implantação 
do sistema de ampliação da rede distribuidora de água 





MACRO-PROGRAMA 1 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E 
ORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 

PROGRAMA 1 – SANEAMENTO – Lixo  

  A10. Manejo, destinação e tratamento - Elaboração de projeto 
e implantação de sistema de controle da coleta de lixo, 
destinação final e tratamento dos resíduos sólidos (área 
urbana e distritos). 

  A11. O lixo na área rural - Elaboração de projeto, estudo de 
viabilidade para implantação de sistema compatível para a 
coleta e destinação dos resíduos sólidos e manejo do lixo 
orgânico nas comunidades. 

  A12. Coleta de lixo no Centro Histórico - Organizar o processo 
de coleta do lixo na área do Centro Histórico e entorno. 

  A13. Instalar cestos para a coleta do lixo nos locais de maior 
circulação de público em todas as áreas de atividade 
turística. 





MACRO-PROGRAMA 1 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E 
ORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 

PROGRAMA 3 – URBANIZAÇAO E PAISAGISMO  

  A24. Praça da Matriz – Reabilitação urbana e dos jardins da praça. 

  A27. Calçamento do Centro Historico – Recuperação do calçamento do 
Centro Historico, mas com atenção para “passeios cimentados e 
alteados devem ser substituidos por lajotas de pedra assentadas de 
forma regular” 

  A31. Sitio Historico e Arqueologico de Paraty-Mirim – Recuperação 
estrutural, revitalização das edifificações, do urbanismo e paisagismo. 

  A32. Centro Historico – Recuperação Paisagistica do Bairro Historico e 
entorno, incluindo a arborização entre os morros do Forte e do 
Cemitério. 

  A33. Arquitetura – Preservação da tipologia arquitetônica do Centro 
Histórico. 



“Uma população consciente, educada, que saiba querer. Por uma 
cidade que não fique estragada, deteriorada, entupida, 
descaracterização pelo turismo imediatista e que é baseado cada um 
por si, no lucro. Não quantidade e sim qualidade.” (Anônimo) 

Sonhos: 



Ações: 
  Sistema de Esgotamento Sanitário e de um sistema de 

abastecimento de água reestruturado – Convenio de 
Cooperação Técnica 
  Prefeitura Municipal, Eletronuclear e Governo do Estado -  

Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Planejamento e 
Gestão 

  Parte do Programa Pacto pelo Saneamento da Secretaria de 
Estado do Rio de Janeiro 
  Abril de 2011 
  Na etapa inicial contempla todo o centro novo e histórico com 

exceção do bairro da Mangueira. Também serão empregues mais 
10 milhões para a reestruturação do lixão. A projeção de demanda 
é para os próximos vinte anos quando a população de Paraty , 
estima-se, poderá chegar a cinqüenta e dois mil habitantes. Serão 
construídas 23 elevatórias e a Vila de Trindade também foi 
incluída em um estudo inicial. Este estudo no momento, passa por 
aprovação dentro do INEA(Instituto Estadual do Ambiente).  



Ações: 
  Projeto Paraty Recicla 

  Prefeitura Municipal – Secretaria de Meio Ambiente – 
SEDUMA 
  3 linhas de ação:  

  estruturar o centro de trigagem da coleta seletiva e apoiar a 
cooperativa de catadores “Guardiões da Natureza”; 

  Educação ambiental – 1o. 2o. e 3o. Setor e Rede de Ensino; 

  Legislação e regulamentação ambiental-resposabilidade social; 

  Inicio: 2009. Segundo lei federal o município tem mais 3 anos 
para finalizar;   

  O recurso faz parte das condicionantes para a a construção da 
Usina Angra 3; 





Ações: 
  Sítio Histórico e Arqueológico de Paraty-Mirim  

  Proponente: Ong Verde Cidadania 
  Patrocinio: Petrobrás – Via Lei Rouanet 

  Reforma e Restauro do Antigo Paço Municipal 
  Proponente: IHAP 

  Patrocinio Eletronuclear 

 Museu de Arte Sacra de Paraty  
  Proponente: IBRAM 
  Patrocinio Caixa Econômica 





Ações: 
  Restauro e Revitalização da Praça da Matriz 

  Proponente: Associação Casa Azul 
  Patrocinio: BNDES/ Eletronuclear 

  Reforma e Restauro do Igreja Nsra Do Rosário 
  IPHAN 



MACRO-PROGRAMA 6 – MARKETING INTERNO E 
SENSIBILIZAÇÃO  

PROGRAMA – VALORIZAÇÃO CULTURAL 

  A99. Saberes e fazeres locais – Realizar um inventário das 
histórias, lendas, experiências e vivências, dos saberes e 
fazeres, das artes e dos ofícios da cultura imaterial e 
material; 



Ações: 
  Projeto Paraty Ciranda: A música como resistência 

cultural caiçara   
  Proponente: IBRAM/Instituto Colibri 
  Patrocinio: Secretaria de Estado de Cultura do Rio de 

Janeiro 



Cidades Criativas  



 “O processo de se configurar uma cidade 
criativa é uma oportunidade para 
intensificar a notoriedade e o apelo turístico 
daquela cidade e, mais ainda, uma 
oportunidade para repensar o conceito de 
visão e desenvolvimento urbano e fazer a 
cidade encontrar-se com o desejo de seus 
cidadãos, melhorando, por conseguinte, sua 
qualidade de vida.” 



Como se desenvolvem? 



  O caminho para o desenvolvimento de cidades criativas está 
no desenvolvimento de comunidades autônomas e auto-
gerenciadas, mas interconectadas, interdependentes e em 
diálogo constante com o poder público e privado. 

  Reunião de profissionais de diversos campos para pensar e 
propor soluções criativas que tenham a arte e a cultura como 
propulsoras de transformação urbana e social.  

  Criar parcerias entre comunidades criativas, líderes e 
autoridades eleitas, ajudando a clarear suas necessidades e 
desejos, a comunicar suas idéias e fomentar diálogos 
produtivos e ao transformar idéias em inovadoras estratégias 
de negócios.   



Fontes: 
  Plano de Desenvolvimento do Turismo Cultural – 

Informe Executivo 

  Site: http://www.cidadecriativa.org/ 

  http://www.expomus.com.br/artigo-blog/museu-de-
arte-sacra-de-paraty 

  http://www.paraty.com.br/ajanela/noticiadeparaty.asp?
id=242&moda=&contexto=&area=&evento= 

  http://seduma-pmparaty.blogspot.com/2011/09/blog-
post_01.html 


