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MATRIZ SWOT CENTRO HISTÓRICO VERSÃO 20/05/2019 

1 – URBANIZAÇÃO  (Morfologia e Uso do Solo) 

PONTOS FORTES – Análise Interna 

1. Conjunto Arquitetônico e Paisagístico tombado; 
2. Escala humana; 
3. Atrações turísticas notáveis como Museu Imperial; 
4. Presenças marcantes da Mata Atlântida e de Rios; 
5. Diversidade de comércio e serviços, 
6. Maioria das ruas é arborizada; 
7. Revitalização recente de parte do Centro Histórico; 
8. Paisagem diversificada; 

PONTOS FRACOS – Análise Interna 

1. Inúmeras edificações históricas sem uso, subutilizadas ou abandonadas; 
2. Percurso extenso entre as atrações turísticas sem apoio intermediário de comércio e 

serviço ou locais de permanência e descanso; 
3. Escassez de áreas públicas livres e de lazer propiciando o convívio social; 
4. Rios poluídos e com intervenções inadequadas em seu leito; 
5. Excessiva presença de supermercados e lojas de rede; 
6. Uso da área apenas como dormitório pelos que trabalham em outras cidades; 
7. Repetição de comércios, principalmente farmácias e sapatarias; 
8. Algumas edificações com altura excessiva; 
9. Áreas inundáveis pelas enchentes dos rios; 
10. Alto déficit habitacional; 
11. Áreas apresentando risco de deslizamentos de terra; 
12. Acessibilidade inadequada, calçadas sem rebaixamento e mal conservadas; 
13. Inexistência de abrigos para chuva; 
14. Poluição ambiental generalizada; 
15. Presença de inúmeras servidões que pressionam as áreas verdes rompendo com o 

Plano original da cidade; 
16. Inúmeros muros altos que associados a lotes com testadas largas tornam o percurso 

dos pedestres tedioso;  
17. Zoneamento excessivamente restritivo; 
18. Utilização inadequada de imóveis históricos pelo poder público municipal. 

OPORTUNIDADES – Análise Externa 

1. Tendência mundial do crescimento do setor do Turismo; 
2. Revisão da Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo-LUPOS - em curso em 

Petrópolis que poderá possibilitar maior acesso aos Instrumentos Urbanísticos 
disponíveis na Legislação atual; 
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3. Universidades e outras Instituições de ensino como polo gerador e difusor de 
conhecimento e ideias; 
 

AMEAÇAS – Análise Externa 

1. Tendência da implantação de grandes lojas de rede ou supermercados ocupando 
várias edificações descaracterizando totalmente o interior; 

2. Fiscalização ineficaz induzindo aumento das invasões fundiárias; 
3. Aumento da violência criando áreas inseguras; 
4. Redução do valor turístico da cidade em decorrência da falta de conservação e 

manutenção de seus atrativos e paisagem; 
5. Uso da área por moradores de rua em estado de abandono; 
6. Falta de planejamento e perspectiva histórica ao abordar a paisagem do local; 

 

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS – INICIATIVAS E PROJETOS  (Antecipação da próxima Fase 
do Planejamento Estratégico) 

1. Requalificação de edificações e áreas históricas, destinando-as para o uso misto, 
inclusive habitação; 

2. Integração das atrações turísticas por percursos acessíveis com atrações 
intermediárias; 

3. Leito dos rios acessíveis em alguns pontos; 
4. Integração dos jardins do Museu Imperial à rede de pedestres; 
5. Integração da cidade formal à cidade informal (assentamentos precários) ; 
6. Ampliação das áreas públicas livres e de lazer; 

2 - HABITAÇÃO 

PONTOS FORTES – Análise Interna 

1. Infraestrutura instalada disponível; 
2. Boa oferta de serviço e comércio; 

PONTOS FRACOS – Análise Interna 

1. Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS - 2012) necessitando atualização e 
adoção de abordagem territorial. 

2. Imóveis residenciais e terrenos supervalorizados (especulação imobiliária); 
3. Inexistência histórica de política pública consolidada para habitação social; 
4. Existência de áreas segregadas necessitando de integração à malha urbana formal; 
5. Fiscalização sem efetividade estimulando ocupações irregulares em áreas de risco e de 

preservação ambiental; 
6. Custo da construção acrescido em função da declividade da maioria dos terrenos; 
7. Existência de edificações com altura excessiva em relação à caixa de rua; 
8. Novos empreendimentos de baixa qualidade arquitetônica não apresentando 

inovações; 
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9. Dificuldade para acessar residências por longas escadarias; 
10. Baixa densidade populacional nas ruas com transporte coletivo público disponível; 
11. Ausência de habitação de interesse social; 
12. Descaracterização da arquitetura interna das edificações históricas; 

 OPORTUNIDADES – Análise Externa 

1. Demanda habitacional expressiva; 
2. Universidades e outras Instituições de ensino como polo gerador e difusor de 

conhecimento e ideias; 
3. Recente reintegração de Petrópolis à Região Metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro; 

AMEAÇAS – Análise Externa 

1. Avanço da gentrificação, fenômeno de transformação de centros urbanos através da 
mudança dos grupos sociais ali existentes, onde a comunidade de baixa renda sai e 
entram moradores das camadas mais ricas; 

2.  Construção de empreendimentos por iniciativa de pessoas que desconhecem a 
cidade; 

3. Especulação imobiliária; 
4. Previsão do crescimento do déficit habitacional; 
5. Incremento da abertura de servidões; 

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS – INICIATIVAS E PROJETOS (Antecipação da próxima Fase 
do Planejamento Estratégico) 

1. Criação de um Banco de Projetos para Habitação Social; 

3 - REDUÇÃO DE RISCO 

PONTOS FORTES – Análise Interna 

1. Plano Municipal de Redução de Riscos de Movimentos de Massas (PMRRMM - 2017) 
recentemente elaborado com abordagem territorial, apresentando o mapeamento 
georeferenciado das áreas de risco; 

PONTOS FRACOS – Análise Interna 

1. Inexistência de Plano de Redução de Riscos para Enchentes; 
2. Ausência de Plano para o trânsito em caso de emergências; 
3. Áreas de Risco na Vila Teresa e outros locais; 

OPORTUNIDADES – Análise Externa 

1. Programas Internacionais, Federais e Estaduais de financiamento; 
2. Instrumentos Urbanísticos disponíveis ainda não utilizados na cidade; 
3. Universidades e outras Instituições de ensino como polo gerador e difusor de 

conhecimento e ideias; 



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE PETRÓPOLIS GRUPO DE TRABALHO 01 – URBANISMO E INFRAESTRUTURA 

 

4 
 

 

 

AMEAÇAS – Análise Externa 

1. Mudança climática (aquecimento global); 

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS – INICIATIVAS E PROJETOS (Antecipação da próxima Fase 
do Planejamento Estratégico) 

1. Criação de empregos em função das obras estruturantes; 
2. Fomento do desenvolvimento técnico; 
3. Criação de Plano de Emergência para o Trânsito; 
4. Criação de Lei que estabeleça o armazenamento compulsório de água de chuva para 

as edificações; 
5. Criação de rotas de fuga e reunião em caso de calamidade; 

4 - MOBILIDADE 

PONTOS FORTES – Análise Interna 

1. Revitalização recente de parte do Centro Histórico com alargamento das calçadas; 
2. Cultura de respeito às faixas de pedestres razoavelmente bem implementada; 

PONTOS FRACOS – Análise Interna 

1. Trânsito congestionado constantemente; 
2. Ausência de ciclovias ou ciclofaixas; 
3. Inúmeras calçadas estreitas, mal conservadas e sem rebaixo; 
4. Pouca fiscalização; 
5. Inexistência de rua exclusiva para pedestres; 
6. Transporte público caro, de baixa qualidade, inseguro e sem variedade focado apenas 

em ônibus; 
7. Vias alternativas para escape não exploradas; 
8. Ponto de ônibus mal dimensionados; 
9. Vias estreitas, na maioria dos casos, sem possibilidade de alargamento; 
10. Poucas pontes para cruzamento dos rios; 
11. Área converge todo o trânsito da cidade; 
12. Ocorrências de acidentes e atropelamentos; 
13. Ausência de política para ordenamento de Carga e Descarga; 
14. Inexistência de um Plano de Alinhamento; 

OPORTUNIDADES – Análise Externa 

1. Crise atual de mobilidade gera condições favoráveis para uma grande mobilização 
municipal visando a solução do problema; 

2. Novas tecnologias para mobilidade ativa, assistida e compartilhada; 
3. Utilização de drones para entrega de pequenas cargas; 
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4. Universidades e outras Instituições de ensino como polo gerador e difusor de 
conhecimento e ideias; 

5. Recente reintegração de Petrópolis à Região Metropolitana do Estado do Rio de 
Janeiro; 

AMEAÇAS – Análise Externa 

1. Aumento do número de veículos e motos na cidade; 

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS – INICIATIVAS E PROJETOS (Antecipação da próxima Fase 
do Planejamento Estratégico) 

1. Requalificação da Serra da Estrela, acesso histórico à cidade; 
2. Utilização de sistemas multimodais em pequena escala; 
3. Criação de estacionamentos no entorno do Centro Histórico; 
4. Melhoria das calçadas e travessias; 
5. Ocupação de afastamentos frontais; 
6. Redução do número de vagas nas vias no Centro Histórico; 
7. Implantação de ciclovias e ciclofaixas; 

5 - SANEAMENTO 

PONTOS FORTES – Análise Interna  

1. Índice acima da média nacional; 
2. Plano Municipal de Saneamento Básico elaborado em 2014; 

 

PONTOS FRACOS – Análise Interna 

1. Tubulação de captação de esgoto construídas nos leitos dos rios; 
2. Coleta de esgoto sob a forma de “tomada de tempo seco”; 
3. Falta de manutenção no sistema de drenagem pluvial; 
4. Coleta de lixo irregular (?) e baixo índice de reciclagem; 
5. Lixeiras instaladas em calçadas e beira de rios; 
6. Redes de abastecimento, esgoto e drenagem precárias em áreas de assentamentos 

informais; 

OPORTUNIDADES  – Análise Externa 

1. Solução para saneamento pleno independe de outros municípios (?); 
2. Universidades e outras Instituições de ensino como polo gerador e difusor de 

conhecimento e ideias; 

AMEAÇAS – Análise Externa 

1. Desvio da água de Petrópolis para outros municípios; 
2. Contaminação por agrotóxicos das fontes de água;  
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OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS – INICIATIVAS E PROJETOS (Antecipação da próxima Fase 
do Planejamento Estratégico) 

1. Criação de um porta voz da subconcessionária; 
2. Fomentar o aumento de áreas de infiltração da água de chuva no subsolo com o uso 

de Sistemas de Biorretenção (jardins de chuva) e telhados verdes; 

 

6 - ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

PONTOS FORTES – Análise Interna 

1. Fiação subterrânea em um lado da Rua do Imperador; 
2. Baixa frequência de apagões; 

PONTOS FRACOS – Análise Interna 

1. Fiação aérea na maior parte da área, uso massivo de postes reduzindo espaço das 
calçadas; 

2. Iluminação insuficiente em algumas áreas; 
3. Priorização da iluminação das vias em detrimento das calçadas; 
4. Lâmpadas acessas sem necessidade; 
5. Falta de manutenção e conservação; 
6. Design pobre das luminárias;  

OPORTUNIDADES – Análise Externa 

1. Crescimento do uso de energias renováveis; 
2. Avanço da micro geração energética;  
3. Universidades e outras Instituições de ensino como polo gerador e difusor de 

conhecimento e ideias; 
4. Projeto de Lei Federal que obriga aterramento de cabos aéreos em áreas tombadas; 

AMEAÇAS – Análise Externa 

1. Visão de curto prazo dos gestores públicos;  

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS – INICIATIVAS E PROJETOS  (Antecipação da próxima Fase 
do Planejamento Estratégico) 

1. ? 

7 - TELEFONIA E DADOS 

PONTOS FORTES – Análise Interna 

1. Diversidade de empresas disponíveis; 

PONTOS FRACOS – Análise Interna 
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1. Cabeamento aéreo; 
2. Baixa velocidade de conexão; 
3. Cabeamento desativado normalmente não é retirado;  

OPORTUNIDADES – Análise Externa 

1. Aumento da concorrência 

AMEAÇAS – Análise Externa 

1. ? 

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS – INICIATIVAS E PROJETOS  (Antecipação da próxima Fase 
do Planejamento Estratégico) 

1. ? 


