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PROGRAMAÇÃO DO 
SEMINÁRIO DE TURISMO SUSTENTÁVEL 

NO LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
CARAGUATATUBA, ILHABELA, SÃO SEBASTIÃO E UBATUBA 

 

 
QUINTA, 27 de Agosto de 2009 
 

09h00 às 09h30 - Abertura:  
 
Sr. Roberto Francine – ReaLNorte 

Sr. Rui Teixeira Leite– Vice Prefeito Municipal da Estância Balneária de Ubatuba 
Sr. Marcos Fuhler – representante do Secretário de Turismo de Ubatuba   
 

 
09h30 às 10h00 - Marco Conceitual do Seminário:  
 

1. Sr. João Bianchi – AREUBA/ABRASEL – Festival Gastronômico de Ubatuba  
2. Sra. Patricia Ortiz – Conceitos e orientações gerais sobre o Seminário. 
3. Sr. Paul Dale – IA-RBMA – “Mercado Mata Atlântica – RBMA”   

 
Manhã: Turismo Sustentável e Segmentos Afins – Conceitos e Políticas Públicas 
para Formulação de Produtos Sustentáveis 

 
10h00 às 10h30 – Sr. Fernando Ferreira – Ministério do Meio Ambiente  
10h30 às 11h00 – Sra. Hellen Santos – Jornalista da Rede Vanguarda – O papel 

da mídia no desenvolvimento sustentável 
11h00 às 11h15 – Coffee break 
11h15 às 11h45 – Sr. Roberto Numa de Oliveira (Bepo) - Programa de Ecoturismo 

da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo 
11h45 às 12h00 – Debatedor: Sr. Paul Dale – Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica    

12h00 às 12h30 – Debate com o público presente 
  
12h30 às 14h00 – Almoço 
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Tarde: Atrativos e Patrimônios 
 
14h00 às 14h30 – Sr. Rossano Bastos – Patrimônio Cultural 

14h30 às 15h00 – Sr. Cristiano Cegana (WWF) – Monitoramento de Trilhas e 
Atrativos 
15h00 às 15h30 – Profª. Drª. Olga Tulik (ECA/USP) – Residências Secundárias  

15h30 às 16h00 – Sra. Alicia Tagliorette – A experiência na Patagônia Argentina 
16h00 às 16h15 – Coffee break 
16h15 às 16h45 – Dino Xavier Zammataro (Araribá) – Operação e Agenciamento 

em Turismo Sustentável 
16h45 às 17h00 – Debatedora: Profª. Drª. Luciana Paolucci 
17h00 às 17h30 – Debate com o público presente 

17h30 – Programação paralela – Srs. Carlos Rizzo– O Encanto das Aves 
  
SEXTA,  28 de Agosto de 2009 

 
Manhã: Infra-Estrutura e Serviços Básicos 
 

09h00 às 09h30 – Esquete Pés no Chão  
09h30 às 10h00 – Sr. Daniel Cachone – Diretor Técnico Regional da COTUR 
(Coordenadoria de Turismo) – SELT – SP 

10h00 às 10h30 –  Sr. Antônio Eduardo Poleti – Programa Bandeira Azul para 
Praias e Marinas e Gerenciamento Costeiro 
10h30 às 10h45 – Coffee break 

10h45 às 11h15 – Sra. Alicia Tagliorette: comenta à luz da experiência na 
Patagônia Argentina  
11h15 às 11h30 – Debatedor: Sr. Manuel A. P. Sanches – Diretor de 

Comunicação Social da Agência Brasileira de Gerenciamento Costeiro. 
11h30 às 12h00 – Debate com o público presente 
 

12h00 às 13h30 – Almoço 
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Tarde: Infra-Estrutura e Serviços Turísticos - MHs, A&B, Náutica, etc. 
 
13h30 às 13h45 – Esquete Pés no Chão  

13h45 às 14h15 – Sr. Klaus (Cacau) Peters – ACOBAR – Associação de 
Construtores de Barcos  
14h15 às 14h45 – Sra. Tatiana Candeio - Gerente Escritório Regional SEBRAE - 

São José dos Campos – Projeto Circuito Turístico do Litoral Norte 
14h45 às 15h15 – Prof. Dra. Luciana Paolucci – Atrativos no Conceito e na Prática 
de Produtos 

15h15 às 15h30 – Coffee break 
15h30 às 16h00 – Prof. Dr. José Carlos Barbieri (EAESP-FGV) – Gestão 
Ambiental e RSE  

16h00 às 16h15 – Sra. Alicia Tagliorette: comenta à luz da experiência na 
Patagônia Argentina  
16h15 às 16h30 – Debatedor: Sr. Bruno Omori – Diretor Executivo da ABIH-SP 

(Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo-SP)  
16h30 às 17h0 – Debate com o público presente 
 

SÁBADO, 29 de Agosto de 2009 
 
Manhã: Arranjo Institucional – Gestão 

 
09h00 às 09h15 – Resumo dos dois dias anteriores do evento 
09h15 às 09h45 – Sr. Paul Dale e Sr. Marcéu Pereira – CN - Reserva da Biosfera 

da Mata Atlântica 
09h45 às 10h15 – Sr. J. Iran Peppe de Paula – Assessor Turismo da Secretaria de 
Cultura e Turismo de São Sebastião   

10h15 às 10h45 – Sr. Edson Lobato – Gestor do Parque Estadual da Serra do 
Mar, Núcleo São Sebastião  
10h45 às 11h00 – Coffee break 

11h00 às 11h30 – Sra. Berenice Gallo – Projeto TAMAR, Base de Ubatuba  
11h30 às 11h45 – Sra. Alicia Tagliorette: comenta à luz da experiência na 
Patagônia Argentina  

11h45 às 12h00 – Debatedor: Icaro Cunha – Encaminhamentos para o Fórum 
“Litoral Norte Sustentável”  
12h00 às 12h30 – Debate com o publico presente 
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Tarde: Opcional - Visitas Técnicas: Roteiros Gastronômicos Culturais em Ubatuba 
 
Equipe Serra e Mar (roteiros norte) 

- Mergulho livre e flutuação nas ilhas das Couves - Passeio de lancha pelas ilhas 
da costa norte de Ubatuba 
- Aulas de surf / cavalgada / observação de aves / transposição de obstáculos na 

praia de Itamambuca 
- Passeio de barco pelo rio Fazenda e visita a casa de Farinha 
  

Equipe Omni Mare (roteiros  sul) 
- Trilha das Praias Desertas (Trilha do Bonete e ruína na Lagoinha)  
- Mergulho livre e flutuação na Ilha Anchieta – Observação da vida Marinha 

 
DOMINGO, 30 de Agosto de 2009 
 

Manhã: Opcional - Café da manhã Caiçara no restaurante “Peixe com Banana” 
 
Tarde: Opcional - Visitas Técnicas: Roteiros Gastronômicos Culturais em Ubatuba 

 
Equipe Serra e Mar (roteiro norte) 
- Mergulho livre e flutuação nas ilhas das Couves - Passeio de lancha pelas ilhas 

da costa norte de Ubatuba 
- Aulas de surf / cavalgada / observação de aves / transposição de obstáculos na 
praia de Itamambuca 

- Passeio de barco pelo rio Fazenda e visita a casa de Farinha 
  
Equipe Omni Maré (roteiro sul) 

- Trilha das Praias Desertas (Trilha do Bonete e ruína na Lagoinha)  
- Mergulho livre e flutuação na Ilha Anchieta - Observação da vida Marinha 
 

Endereço de realização do Seminário – Recanto das Toninhas: Av. Marginal 
Toninhas (Rio-Santos) s/n, Praia das Toninhas, Ubatuba. 
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Apresentação 
 
O Seminário sobre “Turismo Sustentável no Litoral Norte do Estado de São 

Paulo”, integrado ao V Festival Gastronômico de Ubatuba, ocorreu em Ubatuba, 
de 27 a 29 de Agosto de 2009.  
 

Contou institucionalmente com o apoio da AREUBA/ABRASEL e da ABIH-SP e 
abrangeu os quatro municípios da região: São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba 
e Ubatuba. 

 
Tratou-se de uma atividade promovida pelo CEDS – Centro de Experimentação 
em Desenvolvimento Sustentável, uma parceria que reúne a UNISANTOS – 

Universidade Católica de Santos, as ONGs ambientalistas do colegiado 
ReaLNorte e a Petrobras. 
 

As entidades ambientalistas reunidas no colegiado ReaLNorte, a Petrobras e a 
Universidade Católica de Santos (UNISANTOS) constituíram este fórum de 
negociações para discutir e propor ações e projetos em prol do desenvolvimento 

sustentável dos municípios que compõem o Litoral Norte de São Paulo, por meio 
do COMDIAL – Comitê de Diálogo para a Sustentabilidade – e do próprio CEDS. 

 

Com visão sistêmica e integrada para a temática socioambiental da região, o 
COMDIAL/CEDS, desde 2008, vem realizando uma série de ações formativas 
conectadas entre si. A primeira dessas ações ocorreu em Dezembro de 2008 – 
por meio do Seminário “Avaliação Ambiental Conjunta”, com o intuito de 

compreender os projetos de maior porte e potencial indutor de transformações 
para a região, bem como os melhores instrumentos de avaliação ambiental para a 

questão. 
 

Em Abril de 2009, ocorreu o segundo Seminário: “O Aquecimento Global e as 

Consequências nas Regiões Litorâneas”, que buscou:  

a) esclarecer os tomadores de decisão e a sociedade sobre os problemas 
oriundos do aquecimento global e as possíveis ações de mitigação e de 

adaptação para o Litoral Norte;  
b) obter informações dos grandes empreendedores da região – Petrobras, Cia. 
Docas e do Governo Estadual sobre suas estratégias de ação e de enfrentamento 

para estas questões;  
c) fomentar o comprometimento das Prefeituras no sentido de elaborar e implantar 
Planos Municipais de Mudanças Climáticas. 

 
Em 29 e 30 de Maio de 2009, em Ilhabela, ocorreu o terceiro Seminário – 
“Unidades de Conservação da Natureza”, que propiciou discussão sobre as 

oportunidades que as Unidades de Conservação geram, ou podem 
potencialmente propiciar, no sentido de alavancar o desenvolvimento regional e 
local, de forma sustentável, sobretudo a partir de parcerias firmadas entre os 
gestores dessas áreas (policy makers) com a sociedade civil. 
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A idéia central do quarto Seminário, sobre Turismo Regional, foi apresentar 
conceitos e práticas de turismo sustentável, focando a discussão nos elementos 
necessários para desenvolvimento e promoção participativa de produtos 

sustentáveis de turismo da região. Ou seja, foi um desdobramento direto dos 
eventos anteriores, principalmente do terceiro Seminário, onde foram focadas as 
unidades de conservação, parte fundamental dos produtos turísticos e do 

cotidiano regional. 
 
Em paralelo, pretendeu-se fornecer bases para a promoção de redes locais das 

experiências em turismo sustentável – integrando vários atores sociais e agentes 
econômicos. 
 

Em cada período do Seminário foi priorizado um tema, apresentado por 
especialistas, representando diversas visões complementares: empreendedores, 
pesquisadores, governos e sociedade local. 

 
Tais apresentações foram comentadas por um moderador local e pela 
pesquisadora Alicia Tagliorette, Coordenadora de Turismo Responsável da 

Fundação Patagônia Natural (Argentina), com base em sua experiência sobre o 
desenvolvimento territorial de importante área costeira da Patagônia Argentina.  
 

Os principais temas tratados procuraram dar um panorama amplo para o 
desenvolvimento participativo de produtos turísticos sustentáveis regionais. Foram 
eles: 

 

 Turismo Sustentável – Conceitos e Políticas Públicas para Formulação de 

Produtos Sustentáveis. 

 Atrativos e Patrimônios. 

 Infra-estrutura e Serviços Básicos. 

 Infra-estrutura e Serviços Turísticos – hotéis, restaurantes, marinas e afins. 

 Arranjo Institucional e Gestão. 
 

A presença de todos os atores sociais do turismo regional foi de fundamental 
importância para este evento, marco de integração dos parceiros para o 
desenvolvimento do turismo sustentável na região. 

 
Este documento apresenta uma síntese sobre o estado atual e sobre o potencial 
do turismo sustentável no Litoral Norte do Estado de São Paulo. Ao estimular o 

debate amplo e transparente, a versão final consolidada, contou com a 
participação de todos os participantes do Seminário. Desta forma, pretendeu-se 
apoiar a formulação de ações públicas e privadas na região, construindo o turismo 

sustentável como realidade no Litoral Norte. 
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1. Referenciais de aplicação prática para o planejamento do turismo 
regional com base no desenvolvimento participativo de produtos para 
o turismo sustentável. 

 
Avaliar e desenhar estratégias para o desenvolvimento sustentável do turismo no 
Litoral Norte do Estado de São Paulo implica em fazer uso de certos referenciais.  

 
Este documento apresenta alguns dos mais importantes referenciais necessários 
para o turismo sustentável na região – a título de equalização do conhecimento 

entre os participantes deste processo e auxiliando a criar um marco teórico para 
este processo. 
 

Trata-se apenas do início do processo de formulação deste marco teórico. Que 
acaba por demandar ampla revisão nos conceitos ora apresentados, bem como 
revisão na lista de conceitos que devem ser apresentados neste contexto. 

 
1.1. Turismo Sustentável 

 

O turismo é um fenômeno social, cultural, ambiental e econômico com grandes 
dimensões. Historicamente, a atividade turística tem se expandido a taxas mais 
crescentes do que a média dos setores da economia. O crescimento observado 

nos últimos 22 anos mostra que o número de chegadas de turistas mais que 
duplicou (2.49 vezes) e a receita gerada foi mais que quadruplicada (4,6 vezes) 
em dólares correntes (Rabhay, 2004, apud Paolucci, 2005). 

 
O mercado turístico encontra-se cada vez mais segmentado, criando segmentos e 
nichos específicos. O turismo contemporâneo é um grande "consumidor" da 

natureza e sua evolução, nas últimas décadas, ocorreu como conseqüência da 
"busca do verde" e da "fuga" dos tumultos dos grandes conglomerados urbanos 
por pessoas que tentam recuperar o equilíbrio psicofísico em contato com 

ambientes naturais durante o seu tempo de lazer (Rosa, 2006). 
 
Em linhas gerais, sem levar em consideração os atrativos naturais das regiões que 

motivam, numa primeira etapa, a criação de fluxos turísticos, pode-se definir a 
oferta turística básica como o conjunto de equipamentos, bens e serviços de 
alojamento, de alimentação, de recreação e lazer, de caráter artístico, cultural, 

social ou de outros tipos, capaz de atrair e assentar numa determinada região, 
durante um período determinado de tempo, um público visitante. 
 

A cada ano podem-se notar as mudanças que ocorrem nos destinos turísticos, 
seja na infra-estrutura básica, melhorando a vida dos moradores locais, até a infra-
estrutura turística, atendendo as necessidades dos visitantes. No entanto, nem 

sempre tais mudanças são positivas. 
 
O turismo, se bem planejado e monitorado, pode ser considerado como uma 

ferramenta que pode contribuir significativamente com o desenvolvimento 
sustentável (Ceballos-Lascurian, 2001, apud Siles, 2003). 
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As últimas décadas vêm testemunhando a consolidação da importância da 
sustentabilidade em turismo. O termo turismo sustentável é derivado do conceito 

mais geral – de “desenvolvimento sustentável”. A difusão do termo 
desenvolvimento sustentável se deu a partir de 1987, com o Relatório da 
Comissão Mundial de Ambiente e Desenvolvimento intitulado Nosso Futuro 

Comum (também conhecido como o Relatório Brundtland), onde o termo foi 
primeiro usado para trazer juntos os conceitos aparentemente discrepantes de 
desenvolvimento econômico e conservação ambiental. A visão apresentada pelo 

Relatório Brundtland era do desenvolvimento econômico que não estava 
preocupado simplesmente em atingir o crescimento econômico máximo (i.e. 
procurando apenas eficiência econômica), mas também permitir a equidade das 

gerações atuais com as gerações futuras.  
 
O desenvolvimento sustentável foi definido, então, como: “O desenvolvimento que 

encontra as necessidades da geração presente sem comprometer a habilidade de 
gerações futuras para encontrar suas próprias necessidades”. 
 

A sustentabilidade, segundo Dixon apud McCool (2001), era originalmente um 
conceito biofísico, que está sendo aplicado em um contexto social e político. 
Freqüentemente, discussões de sustentabilidade são apresentadas dentro do 

contexto de estabilidade, particularmente em relação a comunidades tradicionais, 
onde o desenvolvimento do turismo pode causar impactos na distribuição de 
riqueza ou de poder, pode afetar usos de terra e o zoneamento, e pode inserir 

novos comportamentos e/ou regras. 
 
As definições de sustentabilidade também falam freqüentemente em equidade. A 

atividade turística recebe críticas substantivas sobre a distribuição de trabalho e 
renda. Grande parte dos trabalhos da atividade turística não-sustentável são mal 
remunerados. As comunidades tradicionais são impactadas de várias formas pelo 

turismo, inclusive na sua estrutura e em suas funções sociais. Levam 
desvantagem nas oportunidades econômicas e educacionais, no recebimento de 
infra-estrutura básica, na competição por acessos nas oportunidades de recreação 

e outros serviços. 
 
Pearce (1987) define o desenvolvimento sustentável da atividade turística como 

sendo “a maximização e otimização da distribuição dos benefícios do 
desenvolvimento econômico baseado no estabelecimento e na consolidação das 
condições de segurança sob as quais são oferecidos os serviços turísticos, para 

que os recursos naturais sejam mantidos, restaurados e melhorados”. A 
sustentabilidade de um meio turístico depende necessariamente do tipo de turismo 
que ocorre na área e que poderá ser um instrumento de sustentação do modelo 

de desenvolvimento, exigido pelas grandes transformações no modo de vida em 
todo globo terrestre. O planejamento das ações de desenvolvimento de 
empreendimentos turísticos em meios naturais é entendido, atualmente, como 

essencial para o êxito das estratégias de competitividade, em um mercado 
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altamente dependente de meios naturais protegidos e de empreendedores com 
visão sustentável dos meios nos quais atua. 
 

O turismo sustentável considera a autenticidade cultural, a inclusão social, a 
conservação do meio ambiente e a qualidade dos serviços, como peças 
fundamentais para a viabilidade econômica do turismo ao longo prazo. No entanto, 

o desenvolvimento inadequado da atividade, seja qual for o segmento 
considerado, pode causar sérios impactos nos patrimônios naturais e culturais. 
Segundo Ruschmann (1997), os impactos do turismo referem-se à gama de 

modificações ou à seqüência de eventos provocados pelo processo do 
desenvolvimento turístico nas localidades receptoras. As variáveis que provocam 
os impactos têm natureza, intensidade, direções e magnitudes diversas, porém, os 

resultados interagem e são geralmente irreversíveis. No sentido de prevenir os 
impactos causados pela atividade turística, é necessário elaborar o planejamento 
para determinado local. O planejamento deve ser intersetorial e baseado na 

determinação da capacidade de carga dos recursos naturais, visando a 
conservação dos ecossistemas e o atendimento das expectativas dos vários 
segmentos do mercado turístico que buscam o encontro com a natureza. Por fim, 

recomenda-se que todo processo deve ser monitorado constantemente, de forma 
transparente e participativa. 
 

Oliveira (2002) discute se o turismo de massa pode se encaixar no conceito de 
turismo sustentável, ou, colocado de outra maneira, se turismo sustentável só se 
aplica às práticas alternativas de turismo.  Segundo o autor, reduzir turismo 

sustentável a práticas alternativas de turismo, feitas em pequena escala, não é 
compatível com a visão do turismo enquanto estratégia de desenvolvimento. 
Entretanto, o turismo de massa pode, sim, adotar práticas sustentáveis. Nesta 

linha de pensamento, o turismo de massa não produz impactos negativos no meio 
ambiente e na sociedade das comunidades receptoras somente pelo fato de ser 
turismo de massa: é a falta de planejamento que causa tais impactos. O 

planejamento turístico para um determinado destino pressupõe uma análise da 
sua capacidade de carga, técnicas de monitoramento e planejamento participativo 
como estratégias fundamentais para a prática sustentável do turismo, pois torna a 

comunidade receptora co-responsável pelas conseqüências que o turismo traz 
para ela. SANT’ANNA (2001) coloca essa questão com muita propriedade: 
 
É importante lembrar que o sucesso de projetos de desenvolvimento local 
sustentável, aliás, depende da articulação e mobilização dos atores envolvidos 
localmente e da sua capacidade de pensar de forma integral e integrada, para que 

seus recursos produtivos sejam valorizados e transformados em vantagens 
competitivas efetivas. Esta dinâmica de desenvolvimento local parece se tornar a 
única opção viável para os grandes investidores do turismo de massa, que 

começam a ter mais clareza dos riscos provenientes dos cinturões de pobreza que 
circundam grandes projetos já existentes. 

 

Oliveira (2002) apresenta um mapeamento semântico do turismo sustentável, 
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apresentando a seguinte síntese – ora ligeiramente editada para efeito deste 
documento: 
 

(1) está intrinsecamente vinculado ao desenvolvimento sustentável, o que significa 
que deve ser visto como uma estratégia de desenvolvimento; 
(2) requer um planejamento que envolva os membros da comunidade receptora 

através de uma gestão participativa respaldada na educação ambiental; 
(3) contribui para a conservação do meio ambiente dos destinos turísticos; 
(4) contribui para a melhoria da qualidade de vida das populações residentes no 

destino visitado, respeitando a sociodiversidade desse local; 
(5) tem o conceito de capacidade de carga como princípio norteador – integrado 
ao processo de monitoramento contínuo; 

(6) não é o mesmo que ecoturismo; 
(7) não se aplica apenas às formas alternativas de turismo, mas também ao 
turismo de massa; 

(8) pode ser estimulado com a certificação turística. 
 

1.1.1. Cluster Turístico 

 
Um cluster turístico pode ser definido como um conjunto de atrativos, com 
destacado diferencial turístico, dotado de equipamentos e serviços de qualidade, 

com excelência de gestão, concentrado num espaço geográfico delimitado. Esta 
definição parte do conceito elaborado por Porter, para „cluster’ – que representa 

uma “concentração geográfica e setorial de empresas e instituições que em sua 

interação geram capacidade de inovação e conhecimento especializado” 
(Buitelaar, 2000).  
 

Apresenta-se aos distintos mercados consumidores de turismo como produto 
acabado, final, com tarifas diferenciadas na forma de pacotes em alto nível de 
competitividade internacional. Assim, um país ou estado pode conter um ou mais 

clusters, dependendo de sua extensão. 
 
Nessa perspectiva, e sem desconsiderar o papel importante, verifica-se que os 
Clusters: 

• Competem entre si; 
• Podem compor-se de microclusters diferenciados; 

• Apresentam complexidade de concorrência real, induzindo planejamento 
incorreto de marketing competitivo; 

• Estão associados à dificuldade na identificação dos concorrentes de 

referência; 
• Representam a concorrência, ou seja, nos mercados regionais, 

nacionais e internacionais, a concorrência realiza-se entre clusters. 

 
Segundo este entendimento, não são países que competem turísticamente, 
mas clusters e produtos dentro destes países. Como exemplo, pode-se citar o 

caso de Mar del Plata, Punta del Leste e Florianópolis. 
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Cada destinação pode, muitas vezes, compor-se de microclusters diferentes 
que competem em segmentos de mercados diferentes – sol e praia, negócios, 
turismo de aventura etc. 

 
Como aplicação prática deste conceito, no contexto da temática do Seminário, 
destaque-se o planejamento de marketing estratégico de clusters – 

marketstrat. Que visa definir, para cada microcluster, de cada cluster, três 
elementos: 

– portfólio de negócios  

– estratégias de mercado 
– estratégias de marketing 

 

Reunidos, estes três elementos constituem programa condicionador de 
desenvolvimento. Integrando regionalmente tanto o setor público, quanto o 
setor privado, podendo gerar um plano geral (marketrast), com os seguintes 

conteúdos (Gutierrez; Bordas, 1993): 
 

• Clusters que compõe ou comporão a destinação. 

• Mercados e segmentos estratégicos de cada cluster. 
• Estratégias competitivas e de crescimento de cada cluster. 
• Produtos prioritários de cada cluster. 

• Ordenação física do território e plano de ação de desenvolvimento dos 
clusters. 

• Modelo de gestão turística do cluster. 

• Plano de competitividade de cada cluster. 
 
Este plano geral pode estar associado ao desenvolvimento de uma política 

turística de competição estratégica (Campetstrat), que integra a criação de 
entorno competitivo – base da política turística – com o desenvolvimento 
equilibrado de vantagens comparativas (existência de recursos turísticos – 

atrativos turísticos, mão-de-obra qualificada e disponível, experiência 
acumulada etc.) e vantagens competitivas (processo permanente de inovação, 
mudanças no processo de prestação de serviços, estratégias de marketing no 

turismo, melhoria na qualidade dos serviços, facilidades e atrativos, atributos e 
aplicação de capital). 
 

A criação de vantagens competitivas envolve aspectos de sustentabilidade, tais 
como a diferenciação – o  desenvolvimento de produtos que sejam percebidos 
como “únicos” pelo consumidor, trazendo fidelidade da clientela pela marca e 

reduzindo a sensibilidade de preço – e a especialização – a satisfação da 
necessidade de um segmento específicos de usuários ou consumidores (muito 
comum em tipologias de turismo alternativo, tipicamente associadas ao turismo 

sustentável). 
 
De acordo com Correia e Lins (2003) as empresas integrantes do cluster  

possuem como vantagem sobre as empresas que atuam isoladas a alta 
capacidade de desenvolver habilidades, eficiência coletiva e competitividade. 
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Esses pensamentos corroboram com Porter (1999) ao discutir que os 
aglomerados nas economias estão predominando no lugar de empresas e 
setores isolados. 

 
De fato, os aglomerados são tomados como objeto de estudo ao tentar explicar o 
processo de desenvolvimento de uma região bem como meio de obter vantagem 

competitiva no novo cenário econômico resultado das mudanças trazidas pela 
globalização. Os aglomerados são representados por clusters, distritos industriais 
e arranjos produtivos locais. Este último foi definido pela Redesist (2005) como 

aglomerações territoriais de empresas e instituições públicas e privadas voltadas 
para um conjunto específico de atividades econômicas afins, mesmo que esse 
vínculo seja ainda que incipiente. O Sebrae possui grande afinidade com esta 

terminologia. 
 

1.1.2. Mix de Produtos Turísticos. 

 
O processo produtivo da atividade turística realiza-se mediamente a exploração 
dos recursos turísticos, ou seja, os atrativos naturais e culturais, combinados com 

tecnologia, trabalho e capital. As unidades em que se organiza esse processo são 
as empresas prestadoras de serviços e seu resultado chama-se produto turístico.  
 

O produto turístico é um conjunto composto de bens e serviços produzidos em 
diversas unidades econômicas, que sofre uma agregação no mercado ao serem 
postos em destaque os atrativos turísticos. De maneira esquemática, pode-se 

entender o produto turístico como a integração entre: atrativos, acesso físico, 
informação, infra-estrutura básica, infra-estrutura turística, serviços básicos; 
serviços turísticos; bens; e arranjo institucional. Este entendimento deu base para 

a estrutura deste Seminário. 
 
O Produto turístico também pode ser entendido, de forma combinada, por: 
 
MIX DE OFERTAS (o que o turista acha que está comprando antes de ira para a 
destinação)  

  
VENDA (acontece quando ele compra a idéia de ir a um determinado local, 
mas está ainda no local de residência) 

  
REALIDADE (acontece quando o turista chega no local de destino)  
 

MIX DE SERVIÇOS (o que o turista vai consumir no local de destino) – 

envolvendo acesso, hospedagem (pois ficará hospedado, e consumirá os serviços 
prestados pela pousada), atrativos, alimentação, monitoria etc.  

1.2. O Litoral Norte do Estado de São Paulo – uma visão sobre a região a 
partir do turismo. 
 

O axioma tão citado atualmente “pensar globalmente e agir localmente” foi 
utilizado nesta reflexão acerca do turismo no litoral norte do Estado de São Paulo. 
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Dentre as várias maneiras de abordagem desta temática, a escolhida foi a 
demonstração de práticas pontuais que podem ser ampliadas para toda a região e 
que podem tornar possível o turismo sustentável. 

 
1.2.1. Aspectos Sociais em Destaque. 

 

A região do Litoral Norte paulista conta com uma população de 274.514 habitantes 
(SEADE, 2009), apresentando diversidade sociocultural ímpar – abrigando 
comunidades tradicionais (quilombolas, pescadores artesanais, caiçaras, 

extrativistas, indígenas etc.), migrantes de outras regiões do país (principalmente 
de Minas Gerais e Bahia, motivados pelo trabalho na construção civil em toda a 
região), moradores locais e um grande número de visitantes (em sua maioria, com 

alta taxa de retorno). 
 
As tabelas apresentadas a seguir, 1.2.1.-1 a 1.2.1.-3, indicam os dados 

demográficos dos quatro municípios do Litoral Norte paulista: Caraguatatuba, 
Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. Como se pode observar, o município mais 
populoso e povoado é o de Caraguatatuba, que teve o aumento de quase 60.000 

habitantes desde o ano de 1980 até o ano de 2009. Já o menos populoso e 
povoado é o município de Ilhabela, que no ano de 1980, contava com a população 
de 7.743 habitantes e 27.690 em 2009. Isso se deve ao fato também de que 

Ilhabela, dentre os outros três municípios, é o que possui menor território. Seguido 
de Caraguatatuba, o município de Ubatuba é o mais populoso, com 84.137 
habitantes no ano de 2009. 

 
Toda esta dinâmica populacional regional esteve acompanhada de aumento 
intenso da densidade demográfica, como pode ser observado na Tabela 1.2.1.-1  

construindo a atual face que observamos na região. Face esta que pode ser 
entendida sob o olhar do turista – aumento populacional, aumento na densidade 
demográfica, melhoria em certos serviços e em determinada infra-estrutura, com 

bom nível de conservação da natureza. Há outros aspectos a considerar com esta 
dinâmica, como os dados sociais e a questão cultural – que serão tratados mais 
adiante neste documento, ora por um viés de conquistas, ora por um viés de 

avaliação crítica. 
 

Tabela 1.2.1.-1 – Densidade Demográfica (hab/km²) 

 
 

Municípios 

 

1980 

 

2009 

Caraguatatuba 69,35 188,86 

Ilhabela 22,23 79,50 

São Sebastião 46,71 176,75 

Ubatuba 37,81 118,15 

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, SEADE – Informação dos Municípios 

Paulistas, atualizado em 18/08/2009 

 

Tabela 1.2.1.-2 – População 
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Municípios 
 

1980 

 
2009 

Caraguatatuba 33.563 91.397 

Ilhabela 7.743 27.690 

São Sebastião 18.839 71.290 

Ubatuba 26.927 84.137 

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, SEADE – Informação dos Municípios 

Paulistas, atualizado em 18/08/2009 
  

A Tabela 1.2.1.-3 agrupa os dados em relação à proporção por gênero da 
população dos municípios. Os dados demonstram que, no ano de 1980, houve a 

predominância do sexo masculino nos quatro municípios. Em 2009, porém, há a 
predominância na população feminina no município de Caraguatatuba, com uma 
pequena diferença de apenas 95 mulheres em relação aos homens. Os outros 

municípios permanecem com a maioria do sexo masculino. Tal situação, sob o 
olhar do turismo, reveste-se de riqueza em relação às oportunidades que o 
mercado de trabalho turístico demanda para ambos os sexos – dando reforço ao 

potencial equilíbrio que se desenha. 
 

Tabela 1.2.1.-3 – Sexo  

 
 

Municípios 

 

1980 

 

2009 

-- Masculino Feminino Masculino Feminino 

Caraguatatuba 17.500 16.063 45.651 45.746 

Ilhabela 4.056 3.687 14.269 13.421 

São Sebastião 9.673 9.166 35.865 35.425 

Ubatuba 14.085 12.842 42.301 41.836 

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, SEADE – Informação dos Municípios 

Paulistas, atualizado em 18/08/2009 

 

O índice de envelhecimento corresponde à proporção de pessoas com mais de 60 
anos por cada 100 jovens de 0 a 14 anos. Em relação à região, os dados mostram 

o envelhecimento dos municípios – em função da diminuição da taxa de 
natalidade, comum em todo país, que vem ocorrendo nos últimos anos, devido a 
fatores como casamentos tardios e planejamento familiar. A tabela 1.2.1.-4 

demonstra o grande aumento do índice no município de Caraguatatuba que, no 
ano de 1980, era o que tinha o menor índice e torna-se em 2009 o que possui 
índice mais elevado, de 39,16%. Compare-se com os outros municípios – Ilhabela, 

com 30,76%, São Sebastião, com 28,86% e Ubatuba, com 29,40%. Este cenário, 
ainda sob o olhar do turismo, encontra potencial harmonia com o turismo em 
termos de mercado de trabalho, pois, ao mesmo tempo em que pode motivar mais 

jovens a permanecer com atividade produtiva na região, pode abrigar pessoas 
mais experientes em determinadas atividades. 
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Tabela 1.2.1. - 4 – Índices de Envelhecimento (%) 
 

 
Municípios 

 
1980 

 

2009 

Caraguatatuba 13,32 39,16 

Ilhabela 17,11 30,76 

São Sebastião 15,86 28,86 

Ubatuba 14,15 29,40 

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados , SEADE – Informação dos Municípios 
Paulistas, atualizado em 18/08/2009 

                             

A intensa construção de casas de veraneio, em condomínios ou não, significou 

uma mudança do modo de vida das populações residentes, principalmente a 
população tradicional caiçara, que “morava na beira da praia” e que foram se 
afastando cada vez mais de áreas nobres – inicialmente, das áreas imediatamente 

costeiras, e mais recentemente, das áreas mais afastadas (os sertões e as áreas 
elevadas com vista para o mar etc.). 
 
Turismo Sol e Praia (ou turismo SSS – sand, sun and sea)1: De modo geral, o 

movimento turístico de Sol e Praia é muitas vezes sazonal e massivo, tanto no 
litoral como nas águas/corpos d´água interiores, o que explica as usuais 

deficiências de infraestrutura urbana e de serviços, contribuindo, em muitos casos, 
para a perda de qualidade ambiental e para o desgaste da imagem de destinos 
turísticos. 

 
O Turismo de Sol e Praia constitui-se das atividades turísticas relacionadas à 
recreação, entretenimento ou descanso em praias, em função da presença 

conjunta de água, sol e calor2. 
 
Quando tratamos de Turismo de Sol e Praia, é importante ressaltar as questões 

ligadas ao uso da praia e o desenvolvimento de seu entorno, pois a urbanização e 
uso do solo nas imediações da praia afetam a qualidade do produto turístico. 
 

A especulação imobiliária que muitas vezes vem acompanhada de urbanização 
desordenada, ocupação de ambientes frágeis ou ainda ocupações na linha de 
costa impedindo o acesso livre e franco à praia, é um grande problema em 

destinos de Sol e Praia. 
 
Essa ocupação deve ser implantada em conjunto com a infra-estrutura adequada, 

pois a boa qualidade do tratamento de efluentes e a destinação correta de 
resíduos sólidos é condição imperativa para a qualidade do produto turístico 
oferecido. Planos de evacuação em casos de derrame de óleo, contaminação das 

                                                   
1
 BRASIL, Ministério do Turismo. Turismo de Sol e Praia. Versão Preliminar. Consultora: Marinez Scherer, 

2009. 
 
2
 BRASIL, Ministério do Turismo. Turismo de Sol e Praia: Orientações Básicas”. Ministério do Turismo. 

Brasília, 2006 
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águas e do solo por efluente, ou outro desastre ecológico são essenciais para a 
manutenção da qualidade desse destino. 
 

Com base na noção de território do Programa de Regionalização do Turismo – 
Roteiros do Brasil - é adequado que o planejamento e a gestão do segmento de 
Sol e Praia adotem os seguintes recortes: 

 

 A Orla marítima3 - Área de interação entre os fenômenos terrestres (e 

marinhos, que abriga as praias marítimas, os principais equipamentos e 
serviços de suporte a diferentes atividades socioeconômicas. Ex: Os 
municípios costeiros possuem diversas atividades que interagem ou não 

entre si como turísticas, náuticas, comerciais, esportivas etc. 

 A Orla marítima - Abriga outros ambientes e recursos naturais que 

completam a paisagem4 litorânea, como manguezais, dunas, falésias, 
lagunas, estuários. Ex: A zona costeira pode ter conexões com bacias 
hidrográficas/corpos d água interiores e/ou com outros tipos de fauna, flora, 

tipo de solo etc. 

 As bacias/sub-bacias hidrográficas com seus corpos d água, com estrutura 
de relevo característica de sua formação geológica (planalto, planície), com 

seus recursos naturais (flora, fauna etc.), com modos de ocupação variável 
no tempo e no espaço pelos usos predominantes (geração de energia 
elétrica, agricultura, mineração, infra-estrutura urbana), onde se localizam 

as praias fluviais e lacustres (margens de rios, lagos, e de reservatórios de 
hidroelétricas). Ex: Para se fazer um planejamento/gestão de um destino, 
deve ser levado em conta como se dá a ocupação e o uso da orla, se 

existem áreas naturais sensíveis na zona da costa, se existem sítios de 
valor histórico-cultural, quais os ecossistemas existentes na região entre 
outras informações determinantes para se trabalhar o segmento de sol e 

praia. 
 
Em conjunto a esses recortes estão as orientações de caráter administrativo (leis, 

decretos, deliberação normativa, etc) e gerencial (políticas, planos, programas, 
projetos) que interagem para qualificação dos destinos turísticos. Tais orientações 
estão também baseadas, em âmbito nacional, pelas diretrizes de funcionamento 

da atividade turística e de ordenamento territorial: a criação e gestão de espaços 
protegidos, gestão da zona costeira e da orla marítima, gestão de recursos 
hídricos (inclusos os instrumentos de enquadramento de corpos d’àgua e controle 

da qualidade da água) e a gestão municipal (planos diretores e instrumentos de 
gestão ambiental municipal como os Planos Municipais de Gerenciamento 
Costeiro). 

 

                                                   
3
  Orla marítima é a faixa contida na zona costeira, de largura variável, compreendendo uma porção marítima 

e outra terrestre, caracterizada pela interface entre a terra e o mar (Artigo 22 do Decreto Federal 5.300/2004). 
 
4
 Paisagem é o conjunto de forma que, num dado momento, exprime as heranças que representam as 

sucessivas relações localizadas entre o homem e a natureza (Santos, 1996, p. 83). 
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O turismo de segunda residência sempre foi destaque na região. Sua principal 
motivação esteve sempre associada ao Turismo Sol e Praia.  
 

Portanto, com base na análise deste contexto do turismo regional, podemos refletir 
que o potencial da região nunca foi plenamente utilizado, com este formato de 
desenvolvimento turístico. 

 
“Nota-se que esta população flutuante pode ser dividida em três grupos 
distintos: turistas de elite, que possuem casas de temporadas ou se 
hospedam em hotéis de luxo, permanecendo na região por um período 
mais longo; turistas de classe média, que alugam casas, pousadas ou se 
hospedam nas inúmeras colônias de férias e campings em curta 
permanência; e os chamados “turistas de um dia”, que participam de 
excursão rodoviária ou chegam em seus próprios  veículos. Ainda que 
não haja estatísticas seguras sobre esse contingente populacional, 
estima-se que se eleve de 5 a 7 vezes, durante a temporada de verão 
(dezembro a fevereiro), em relação a população fixa. Ou seja, a 
população local chega a atingir mais de 1.500.000 habitantes neste 
período.”

5
 

 
Nesse Seminário esteve presente a Profª. Drª. Olga Tulik (ECA/USP), especialista 

em residências secundárias, que apresentou uma tabela de porcentagem de 
domicílios de uso ocasional, de 1980 a 2000. 
 

Tabela 1.2.1. – 5 – Porcentagens de domicílios de uso ocasional no Litoral Norte 
paulista 

 
 

Municípios 

 
1980 

 
1991 

 
2000 

Caraguatatuba 42,4 50,8 47,6 

Ilhabela 29,3 36,7 32,0 

São Sebastião 33,5 45,7 41,5 

Ubatuba 41,6 49,5 51,9 

Fonte: Dra. Olga Tulik, 2009. 

 

Segundo a professora, municípios com mais de 5% de residências secundárias 
(em relação ao total de domicílios) e menos de 40 mil habitantes, são 
considerados receptores no fenômeno turístico e os municípios com mais de 5% 

de residências secundárias e mais de 40 mil habitantes são considerados 
emissores e receptores do fenômeno turístico. Já os municípios com menos de 
5% de residências secundárias e menos de 40 mil habitantes não são nem 

receptores, nem emissores.  
 
No Litoral Norte de SP, temos o seguinte contexto, quando aplicamos esses 

parâmetros: 
 

                                                   
5
 Diagnóstico Regional do Litoral Norte, produzido pela Agenda 21 do Litoral Norte, 2007. 
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Tabela 1.2.1. – 6 – Classificações dos municípios do Litoral Norte paulista 
 

 
Municípios 

 

População  

2009 

 
Porcentagem de 
residências de 
uso ocasional 

2000  

 
Classificação 

Caraguatatuba 91.397 47,6% Tanto emissor 
quanto receptor 

Ilhabela 27.690 32,0% Apenas receptor 

São Sebastião 71.290 41,5% Tanto emissor 
quanto receptor 

Ubatuba 84.137 51,9% Tanto emissor 
quanto receptor 

Fontes: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, SEADE – Informação dos Municípios 

Paulistas, atualizado em 18/08/2009; Seminário Turismo Sustentável no LN: palestra professora  
Dra. Olga Tulik, 27 de agosto/2009. 

 

Alguns impactos negativos estão associados ao turismo de segunda residência, 

como por exemplo, a urbanização sem planejamento, o crescimento demográfico 
das localidades (muitas pessoas acabam se tornando moradores), a especulação 
imobiliária (preços fora do alcance do poder de compra da comunidade local), as 

alterações nos recursos naturais, os conflitos quanto à utilização dos recursos, e o 
desrespeito a comunidade receptora6. 
  

Mas há também benefícios gerados a partir deste tipo de turismo. A profa. Olga 
Tulik exemplifica com o caso do município de Praia Grande no Litoral Sul de SP, 
para elucidar o fato do turista de residência secundária, as vezes ter um grande 

compromisso com os locais visitados, e as vezes é mais consciente que o turista 
que se hospeda em meios de hospedagem. No caso deste município, os turistas 
transferiram seus títulos para poder votar e elegeram um prefeito que participou da 

luta pela emancipação do município. 
 
A comunidade também acaba usufruindo das melhorias conquistadas pelos 

moradores de residência secundária, como infra-estrutura básica, facilidade de 
acesso, comércio, etc. 
 

Inclusão social. As empresas turísticas da região estão cada vez mais envolvidas 
com a questão social. Há exemplos de algumas iniciativas bem sucedidas como a 
da Omnimare, agência de receptivo de Ubatuba, que em parceria com a APAE do 

município, promoveu a complexa experiência de mergulho com cilindro, junto a 
crianças atendidas pela entidade. E ainda, em parceria com o TAMAR, promoveu 
mergulho com as crianças – como mais uma atividade de seu Programa de 

Educação Ambiental.  
 
Em São Sebastião, vale destacar a iniciativa do receptivo Green Way, criando a 

“Escola Social de Surf Ambiental Green Way”, onde são oferecidas aulas gratuitas 
de surf aliadas a um trabalho de educação ambiental. 

                                                   
6
 Palestra proferida pela Dra. Olga Tulik no Seminário de Turismo Sustentável, em 27 ago. 2009. 
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A área de atuação deste trabalho é a Praia de Juquehy, com 40 crianças e 
adolescentes do bairro de Juquehy, estudantes de escola pública. Neste trabalho 

de inclusão, são abordados problemas ambientais comuns na região. Ou seja, não 
apenas falam sobre poluição das águas e problemas relacionados ao lixo, mas 
também orientam os alunos para a vida futura em relação às leis de uso e 

ocupação do solo, por exemplo. Há instrução das crianças e adolescentes sobre a 
importância de informação na compra de um terreno para que evitem as áreas de 
preservação e de risco, sobre construção de casas e sistemas de esgoto 

adequados para que eles mesmos não poluam a própria água que captam, entre 
outros assuntos. 
 

A estratégia utilizada para a inserção da educação ambiental nas aulas de surf é a 
abordagem de conteúdos de educação ambiental nas atividades lúdicas e durante 
as próprias aulas de surf, a confecção de brinquedos e objetos com sucata, a 

realização de uma saída a campo para estudo do meio ou trabalho ambiental a 
cada dois meses (passeios em trilhas, a pé, ou de caiaque em rio, em área de 
Mata Atlântica) e ações de limpeza de praias, rios e trilhas das proximidades. 

 
Ainda em São Sebastião, a Pousada da Sesmaria, demonstra a preocupação dos 
seus proprietários em gerar renda na comunidade local, comprando, sempre que 

possível, de pequenos produtores e comerciantes, como o queijo minas, a granola 
e a laranja. E no momento de contratação de seus funcionários, a preferência é 
sempre para moradores do município e que utilizem como meio de transporte a 

bicicleta. 
 
Há outro exemplo interessante, de uma empresa imobiliária de Ubatuba - a 

Atmosfera - que mantem o projeto Namaskar, com capacitação e geração de 
renda para jovens do bairro Sesmaria, bairro esse de migrantes. Associado ao 
empreendimento VOGA (marina, mall e residencial), está desenvolvendo também 

o Projeto Ribeira Sustentavel, envolvendo ações de gestão ambiental, 
responsabilidade social, reurbanização e saneamento, turismo sustentavel e 
educação ambiental, no Saco da Ribeira. 

 
Sociodiversidade. Há muitas instituições do terceiro setor atuantes em toda a 
região, e muitas delas desenvolvem trabalhos junto às comunidades tradicionais 

presentes neste território – caiçaras, indígenas, quilombolas etc. 
 
Há três comunidades indígenas no Litoral Norte. A TI (Terra Indígena) Wiutu-

Guaçú, também conhecida pelo nome Renascer, localizada ao sopé do Morro do 
Corcovado, no Sul de Ubatuba; a TI Boa Vista, na região do Promirim, na parte 
norte de Ubatuba; e a TI Ribeirão Silveira, nos municípios de São Sebastião, 

Salesópolis e Bertioga7. Todas possuem nível de organização inicial e interesse 

                                                   
7
 Fonte de Dados: Comissão Pró Índio de São Paulo, disponibilizados no site www.cpisp.org.br, acesso em: 

17 ago. 2009. 

http://www.cpisp.org.br/
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para melhor entendimento sobre turismo sustentável, com casos em 
desenvolvimento. 
 

Em relação às comunidades remanescentes de quilombos, são conhecidas duas 
comunidades quilombolas, na região: a da Caçandoca e a do Cambury, ambas no 
município de Ubatuba, sendo a primeira próxima à divisa sul, com o município de 

Caraguatatuba, e a segunda próxima a Paraty - RJ, ao norte do município. Ambas 
também possuem nível de organização inicial e interesse para melhor 
entendimento sobre turismo sustentável – com casos em desenvolvimento. 

 
Em Ilhabela e em Ubatuba, ainda encontramos comunidades tradicionais caiçaras, 
que sofreram pouca influência das transformações de toda a região, devido a um 

maior isolamento. 
 
“Espalhadas pelas ilhas de São Sebastião, dos Búzios e da Vitória existem ainda 

18 núcleos de comunidades tradicionais caiçaras, onde cerca de 1,2 mil 
moradores vivem quase que exclusivamente da roça de subsistência e da pesca 
artesanal, cujo excedente é comercializado. Vivem, assim, em condições muito 

parecidas a de seus antepassados; verdadeira "mostra viva" de uma cultura 
passada, na definição dos estudiosos”8. 
 

O trabalho das agências de receptivo, muitas vezes, ocorre em parceria com as 
comunidades tradicionais, como é o caso da Mar&Serra Turismo que presta 
serviços de receptivo e emissivo turístico no município de Ubatuba e região.  

 
Segundo declaração de representante da Mar&Serra Turismo: 
 

“Ecoturismo, passeios por trilhas ecológicas, passeios náuticos, 
observação de aves, cavalgada, mergulho, pesca e passeios culturais, são 
as principais atividades que você pode encontrar na Mar&Serra.Desta 
maneira, zelamos pela consciência ambiental, valorização à cultura local e 
incentivo ao seu desenvolvimento socioeconômico e socioambiental. 
A partir dessa proposta criamos a nossa marca. Nossa estrutura física foi 
contruída e projetada com madeiras de reflorestamento. Todos os folders 
e cartões de visitas foram desenvolvidos em papel recicládo, além de 
provermos a coleta seletiva de nossos resíduos. 
Os serviços oferecidos pela Mar&Serra Turismo são operados em diversas 
comunidades tradicionais de Ubatuba, sempre respeitando os seus limites 
e contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico dessas vilas. Um 
dos grandes exemplos é o trabalho que fazemos na comunidade indígena 
do bairro do Prumirin, onde os turistas são conduzidos por um guia local, 
que relata toda a história deste povo. A comunidade (orientada pela equipe 
Mar&Serra) se prepara – envolvendo temas e práticas como a 
higienização, apresentação cultural e organização de todos os souvenirs 
para que possam ser revertidos em vendas aos turistas. 
O mesmo acontece nos passeios onde esta inserida a visita na Casa da 
Farinha, no bairro e Quilombo da Fazenda. Na Casa da Farinha, os 

                                                   
8
 Documento da “Fundação de Arte e Cultura de Ilhabela”, cedido por Eunice Bourroul, coordenadora de 

eventos da Secretaria de Turismo e Fomento de Ilhabela, em agosto de 2009. 
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turistas também são acompanhados de um guia local e vivenciam toda a 
produção da farinha caiçara, que no final da produção e da roda de 
conversa, tem um membro da comunidades que conta a história do 
surgimento da vila. Assim os  turistas podem comprar uma farinha fresca e 
degustar dos demais doces que são produzidos, além da matéria prima 
colhida na mesma comunidade. 
Desta forma a Mar&Serra Turismo vem se estabelecendo no mercado, 
respeitando sempre os limites ambientais, bem conhecidos em Ubatuba. 
Antes de qualquer atividade da Mar&Serra, acontece uma apresentação 
de comportamentos relacionados à segurança e à educação ambiental nas 
atividades, para que o turista também se envolva e colabore com nossas 
premissas.”

9
 

 
 

1.2.2. Aspectos Econômicos em Destaque. 
 
Esse documento não objetiva uma análise profunda dos aspectos economicos, 

mas vale destacar aspectos históricos que influenciam até hoje a economia da 
região.  
 

“O Litoral Norte de São Paulo começou a ser colonizado no início do 
século XVII, com os primeiros colonos recebendo sesmarias em ambos os 
lados do Canal de São Sebastião. O território hoje ocupado por São 
Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba recebeu colonos oriundos das 
cidades de São Vicente e Santos. Já o território onde se localiza Ubatuba 
foi ocupado por colonos oriundos do Rio de Janeiro. Até o final do século 
XIX economia do Litoral Norte era voltada quase que exclusivamente à 
produção agrícola e à exportação de mercadorias e commodities oriundas 
das quatro cidades da região, Vale do Paraíba e Sul de Minas, através dos 
portos de São Sebastião e Ubatuba. Depois de um profundo período de 
estagnação econômica que perdurou entre a última década do século XIX 
até a década de 1970, a região começou a se tornar um pólo de turismo e 
veraneio; isso a partir da facilitação do acesso de veículos, bem como a 
abertura de novos acessos e a melhoria da malha viária existente. A 
construção do terminal petrolífero da Petrobrás em São Sebastião, na 
segunda metade da década de 1960, também provocou forte impacto 
econômico e ambiental não só naquela cidade como em Ilhabela. 
Ao longo dos séculos XVII a XIX as cidades da região tiveram na 
agricultura as suas principais fontes de sustentação econômica, com 
ênfase nas monoculturas da cana-de-açúcar, a princípio, e do café, 
posteriormente. Além desses produtos, na região também se plantava, 
entre outros, fumo, feijão, mandioca, anil, batata doce, cará e diversos 
tipos de frutas. Nesse período, o movimento de exportação através dos 
portos de São Sebastião e Ubatuba posicionou ambas as cidades entre 
aquelas que mais arrecadavam no Estado de São Paulo. Depois de cerca 
de setenta anos de estagnação econômica – entre o final do século XIX e a 
década de 1970, onde a única atividade econômica de larga escala era o 
plantio de cana-de-açúcar para a produção de cachaça –, a região 
passaria a ter sua economia voltada para as atividades ligadas ao turismo 
e veraneio, com São Sebastião também vivendo um boom econômico 
diretamente ligado aos repasses oriundos do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços gerado pelo terminal petrolífero. O crescimento 

                                                   
9
 Declaração concedida por Bruno Nunes, diretor comercial da Agência Mar&Serra. 
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econômico, por seu turno, acabou provocando um acentuado crescimento 
populacional das quatro cidades, com a chegada de em significativa escala 
de migrantes oriundos de todo o País a partir da década de 1980.”

10
 

 

Como principal atividade econômica na região, o turismo ocupa lugar de destaque 
– mesmo não sendo explorando todo o seu potencial. A tabela 1.2.2.-1 mostra a 
grande participação do setor de serviços - que abriga boa parte da economia 

gerada pelo turismo regional - no total do valor adicionado (em %) na economia do 
Litoral Norte, a partir das variáveis “Serviços” (sempre superior a 83% de qualquer 
total), “Agropecuária” e “Indústria”. Como podem ser observados abaixo, os 

valores não sofrem drásticas alterações, inclusive porque se considera pequeno o 
intervalo de tempo da pesquisa, de apenas quatro anos. 

 

Tabela 1.2.2.- 1 – Economia do Litoral Norte de São Paulo (% do valor adicionado) 
 

 
Municípios 

 
2002 

 

2006 

  

Serviços 

 

Agropecuária 

 

Indústria 

 

Serviços 

 

Agropecuária 

 

Indústria 

 

Caraguatatuba 

 

83,99 

 

0,77 

 

15,23 

 

83,68 

 

0,72 

 

15,60 

 

Ilhabela 

 

83,92 

 

2,47 

 

13,60 

 

84,93 

 

2,71 

 

12,35 

 

São Sebastião 

 

93,64 

 

0,24 

 

6,12 

 

93,19 

 

0,38 

 

6,44 

 

Ubatuba 

 

83,09 

 

1,74 

 

15,18 

 

83,93 

 

2,17 

 

13,90 

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados , SEADE – Informação dos Municípios 

Paulistas, atualizado em 18/08/2009. Secretaria de Turismo do Estado de SP, Fundação Getulio Vargas.  

 
Os dados apresentados nas tabelas abaixo representam as últimas pesquisas 
feitas pela Fundação SEADE, em relação a cada tópico selecionado para este 

documento.  
 
Por meio desses tópicos - elementos da cadeia produtiva do turismo em cada 

município - pode-se analisar a capacidade de cada um no que se refere ao setor 
turístico regional. Entretanto, verifica-se que os dados sobre a oferta turística da 
região, disponíveis, são imprecisos. 

 
Em destaque, verifica-se que o número de estabelecimentos de hospedagem de 
Caraguatatuba diminuiu nos quatro anos estudados, em 20 estabelecimentos, 

indicando que o município tem se tornado um local com segunda residência 

                                                   
10

 Levantamento encaminhado para a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo e Fundação Getúlio 
Vargas e cedido por Eunice Bourroul, coordenadora de eventos da Secretaria de Turismo e Fomento de 
Ilhabela, em ago. de 2009. 
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crescente. Situação distinta de São Sebastião que parece ter equilibrado aumento 
de segunda residência no período, com o aumento de mais de 100 
estabelecimentos nesta fase. 

 
Tabela 1.2.2.-2 -  Estabelecimentos de hospedagem, segundo SEADE. 

 
 

Municípios 

 

1999 

 

2003 

Caraguatatuba 51 31 

Ilhabela 71 98 

São Sebastião 81 213 

Ubatuba 104 ...* 

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados , SEADE – Informação dos Municípios 

Paulistas, atualizado em 18/08/2009 
* Dado não existente 

 
Segundo o SEBRAE 2003, o Litoral Norte apresentava no período, os seguintes 

numeros: 
 

Tabela 1.2.2.-3 - Estabelecimentos de hospedagem, segundo SEBRAE. 

 

Situação Atual:   Meios de Hospedagem -  Leitos Disponíveis 
 

Caraguatatuba:     34 Meios de Hospedagem e 3.266 leitos 
Ilhabela:      90 Meios de Hospedagem e 3.500 leitos 
São Sebastião:                207 Meios de Hospedagem e 4.216 leitos 

Ubatuba:               120 Meios de Hospedagem e 8.463 leitos 
Fonte: Prefeituras Municipais, 2003 apud Estudo da Atividade Empresarial -  Meios de Hospedagem – Litoral 

Norte.SEBRAE SP. 2003. 

 

Como exemplo, no município de Ilhabela pode-se notar a predominância do setor 

de serviços e comércio, nas tabelas abaixo (1.2.2.-4 a 1.2.2.-8) que apresentam 
dados de 200311. 
 

Tabela 1.2.2.-4 - Estabelecimentos Cadastrados e Trabalhadores Formais. 
 

ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS E Nº DE TRABALHADORES FORMAIS 

SETOR ANO 
ESTABELECIMENTOS NUMERO DE TRABALHADORES 

ABSOLUTO % ABSOLUTO % 

INDÚSTRIA 2003 9 0,93% 47 1,39% 

COMÉRCIO 2003 235 24,33% 888 26,29% 

SERVIÇOS 2003 243 25,16% 2.400 71,05% 

OUTROS 2003 479 49,59% 43 1,27% 

TOTAL 2003 966 100% 3.378 100% 
Fonte: Secretaria de Planejamento de Ilhabela, 2005. 

                                                   
11

 Levantamento encaminhado para a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo e  Fundação Getúlio 
Vargas e cedido por Eunice Bourroul, coordenadora de eventos da Secretaria de Turismo e Fomento de 
Ilhabela, em ago. de 2009. 
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Tabela 1.2.2.-5 – Nivel de Renda dos Responsáveis por Domicilios. 

 

NÍVEL DE RENDA DOS RESPONSÁVEIS POR DOMICÍLIOS (%) 

RENDIMENTO ILHABELA ESTADO DE SÃO PAULO 

ATÉ 1/2 SALÁRIO-MÍNIMO 0,59 0,37 

DE 1/2 A 1 SALÁRIO-MÍNIMO 10,01 9,31 

DE 1 A 2 SALÁRIOS-MÍNIMOS 16,79 14,76 

DE 2 A 3 SALÁRIOS-MÍNIMOS 16,14 13,58 

DE 3 A 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS 20,99 18,98 

DE 5 A 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS 16,61 19,77 

MAIS DE 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS 9,66 14,3 

SEM RENDIMENTO 9,21 8,94 

RENDIMENTO MÉDIO R$          834,44 R$                     1.076,21 
Fonte: IBGE, 2005. 

 
Tabela 1.2.2.-6 - Estabelecimentos Comerciais. 

 

Nº DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

SETOR 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

SERVIÇOS 105 117 127 127 157 172 198 216 243 

INDÚSTRIA 15 15 12 13 12 11 13 11 9 

COMÉRCIO 109 99 121 128 139 158 174 208 235 

TOTAL 229 231 260 268 308 341 385 435 487 

CRESCIMENTO ANUAL 0,87% 12,55% 3,08% 14,93% 10,71% 12,90% 12,99% 11,95% 
Fonte: IBGE, 2005 

 

Ainda segundo o IBGE, o índice comparativo da População em Idade Ativa e da 
População Economicamente Ativa, aponta uma proporção da ordem de 57,16 

(PIA/PEA). 
 

Tabela 1.2.2.-7– PIB Total e Per Capita. 

 

PIB TOTAL E PIB PER CAPITA DE ILHABELA 

 PIB TOTAL PIB PER CAPITA 

ANO 
PREÇO 

CORRENTE 
(MILHÕES DE R$) 

PREÇO DE 2002 
(MILHÕES DE 

R$) 
VARIAÇÃO 

PREÇO 
CORRENTE                            

(R$) 

PREÇO DE 
2002    (R$) 

VARIAÇÃO 

1999 91,22 111,03  4448,91 5415,14  

2000 96,01 111,21 0,16% 4506,46 5219,95 -3,60% 

2001 101,26 109,85 -1,23% 4578,92 4967,19 -4,84% 

2002 111,1 111,1 1,14% 4845,26 4845,26 -2,45% 
Fonte: Secretaria de Turismo e Fomento de Ilhabela. 

 

Convém ainda apresentar um dado preocupante do Ambiente Econômico de 
Ilhabela, que diz respeito ao PIB Municipal, que teve um ínfimo crescimento entre 
os anos de 1999 e 2002. Ao considerar-se o PIB per capita, a situação é ainda 

mais perturbadora, com uma queda superior a 10% entre 1999 e 2002. 
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Comparando-se este índice com a média estadual, a queda foi de apenas 1%, 
considerando o mesmo período. Uma das possíveis explicações para este cenário 
é a explosão demográfica ocorrida em Ilhabela nos últimos anos. 

 
Conforme análise feita no documento consultado a respeito das tabelas 
apresentadas, podemos identificar que a explosão demográfica, um fato esperado 

para a região decorrente dos grandes empreendimentos instalados e previstos, já 
é realidade no município de Ilhabela e gera alterações no cenário da economia 
local. 

Tabela 1.2.2.-8– Receita Gerada pelo Turismo 
 

RECEITA GERADA PELO TURISMO 

RECEITA GERADA EM 
ILHABELA ALTA BAIXA 1 MÉDIA BAIXA 2 ANO * 

VERANISTAS R$    5.109.246,15 R$    3.736.896,33 R$    2.424.753,15 R$    2.336.068,67 R$    15.570.099,15 

TURISTAS R$  36.334.013,32 R$  24.161.739,31 R$  10.038.276,56 R$  18.671.893,60 R$    89.632.414,36 

EXCURSIONISTAS 
NÃO CRUZEIRO R$  10.984.798,71 R$    4.846.145,99 R$    2.516.146,45 R$    3.768.150,37 R$    26.247.418,46 

TOTAL R$  52.428.058,17 R$  32.744.781,63 R$  14.979.176,15 R$  24.776.112,63 R$  131.449.931,98 
Fonte: Secretaria de Turismo e Fomento de Ilhabela, 2004

12
. 

 

Destaca-se que a receita gerada pelo turismo em Ilhabela, que no último ano foi 
R$131.449.931.98. Nota-se que este número é maior do que o PIB Municipal, o 
que indica uma grande informalidade do setor turístico. Tal fato acarreta uma série 

de conseqüências negativas para o município como, por exemplo, a não 
arrecadação de impostos. 
 

A informalidade do setor turístico, destacada em relação ao município de Ilhabela, 
pode ser estendida aos outros municípios da região. A problemática da 
sazonalidade seja um fator que influencie este cenário, já que alguns profissionais 

do setor atuam apenas nos meses de alta temporada, não conseguindo manter-se 
na atividade o restante do ano.  
 

A sazonalidade característica da atividade turística reforça o discurso daqueles 
que incentivam a vinda de outras atividades econômicas para a região do Litoral 
Norte, que tem indiscutível vocação turística. A geração de empregos estáveis (o 

ano inteiro) acaba por se tornar um grande argumento a favor dessas outras 
atividades. Porém, o que sempre foi pouco discutido e implementado, mas que 
começa a ganhar finalmente ganhar força na região, principalmente com a 

iniciativa do SEBRAE para a consolidação do Circuito Litoral Norte, é a 
possibilidade da realização de um planejamento turístico para lidar melhor com 
esta questão e atrair turistas na baixa temporada. 
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 Levantamento encaminhado para a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo e Fundação Getulio 
Vargas, cedido por Eunice Bourroul, coordenadora de eventos da Secretaria de Turismo e Fomento de 
Ilhabela, em agosto de 2009. 
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Atualmente a região do LN vem recebendo investimentos para o desenvolvimento 
de atividades econômicas que demandam complexo esforço de integração com a 
atividade turística sustentável, como a implantação de um presídio estadual no 

município de Caraguatatuba, a exploração de Petróleo e Gás, e o projeto de 
ampliação do porto de São Sebastião. 
 

Neste contexto, a atividade turística, recebe novo posicionamento relativo, em 
relação aos impactos que causa na região – o que demanda análise objetiva, 
transparente e participativa. 

 
No caso de integração do turismo sustentável com outros mercados sustentáveis, 
pode-se dar destaque Programa “Mercado Mata Atlântica – RBMA”, desenvolvido 

pelo Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (IA-RBMA) e por 
demais parceiros locais, a exemplo da Associação Cunhambebe. Este programa 
atua no mapeamento, apoio e promoção de produtos sustentáveis da região, 

dentre eles os relacionados ao fenômeno turístico, como por exemplo, a cadeia 
produtiva de alimentos e bebidas e a de artesanato. 
 

O pagamento por serviços ambientais (PSA) já é um dos temas que começa a ser 
discutido na região. Recentemente, no Galpão do CEDS13, em São Sebastião, 
houve uma explanação pública sobre o tema, pela ONG Iniciativa Verde, já 
reconhecida por sua atuação no Projeto Carbon Free. Naquele momento 

apresentou o projeto Carbono Seguro, que visa o pagamento para proprietários 
rurais preservarem remanescentes de mata de suas propriedades, aplicando os 

conceitos de PSAs. Todos os eventos (oficinas, seminários, cursos, entre outros) 
do CEDS são trabalhados hoje, em parceria com esta ONG, para neutralização de 
carbono. 

 
Integrando os dados da tabela apresentada acima com os dados coletados para 
este documento, afirma-se que o Litoral Norte possui cerca de 600 meios de 

hospedagem e 2000 estabelecimentos de Alimentos & Bebidas legalizados. 
Mesmo assim, acredita-se que estes números não retratam a realidade da região, 
já que se estima que 30% do total de meios de hospedagem ainda se encontram 

em processo de regularização.14  
 
Neste universo, temos amostras de bons exemplos de empresários na região que 

vêm implantando práticas sustentáveis no dia-a-dia de seus estabelecimentos, 
muitas vezes economizando recursos e atraindo uma demanda turística 
interessada em contribuir com a conservação ambiental e a geração de renda 

local. 
 
Podemos mencionar, dentre os muitos empresários do setor, na região, 

comprometidos com o turismo sustentável, o caso representativo (para o padrão 
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 CEDS – Centro de Experimentação em Desenvolvimento Sustentável. 
14

 Dados obtidos em conversa informal com José Carlos de Sousa, secretário executivo do SINHORES – 
Sindicato de Hotéis do Litoral Norte, em Agosto de 2009. 
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da região) da Pousada da Sesmaria, no município de São Sebastião. Pequeno 
empreendimento, com dezesseis apartamentos e seis funcionários, com 
investimentos restritos, treinamento de pessoal e algumas boas iniciativas, 

conseguiu a implantação de práticas sustentáveis no dia-a-dia da pousada, como 
a redução do lixo por meio da reciclagem; consumo consciente e compostagem; a 
opção pelo hóspede em reutilizar a mesma toalha; o incentivo de seus 

funcionários ao uso da bicicleta como meio de transporte, chegando até mesmo a 
presentear funcionários com uma bicicleta; a reutilização de papéis, com a 
confecção de blocos de notas com papéis já impressos e até papéis de contas de 

água, luz, telefone, boletos etc. Além do envolvimento e comprometimento com a 
melhoria da cidade, como por exemplo, oferecendo cortesias para profissionais 
que atuam no acervo histórico do município. 

 
Vários empreendedores desenvolvem a preferência na contratação de moradores 
locais e a realização de cursos de capacitação destes funcionários. São iniciativas 

que geram empregos, beneficiando a localidade. Também participam 
voluntariamente, ainda que de forma pontual, de projetos em prol da melhoria de 
seu município, principalmente em parcerias firmadas com unidades de 

conservação regionais. A exemplo da Omnimare - Ubatuba, agência de receptivo 
e mergulho que, em novembro de 2008, ministrou gratuitamente curso de 
mergulho livre para monitores que atuam no PESM, Núcleo Picinguaba, 

contribuindo para a capacitação da mão-de-obra local e a consequente geração 
renda, e da Pousada das Praias – São Sebastião que participa do Conselho do 
PESM- Nucleo São Sebastião, e seu proprietário produz o Programa de TV 

fechada “Direto das Praias”, com ênfase na questão ambiental. 
 

 

1.2.3. Aspectos Ambientais em Destaque. 
 

O Litoral Norte possui cerca de 80% de seu território protegido por 
Unidades de Conservação, ou seja, 1.389 km² dos 1.977 km² que 
compreendem o total da região. Constituindo, dsta forma, corredor de 
Mata Atlântica importantíssimo, que se estende até o Vale do Ribeira 
paulista.  
A Mata Atlântica é reconhecida como um dos 25 hotspots, definidos 
como áreas onde a cobertura vegetal original foi reduzida pelo menos 
70%, mas que juntas, detêm mais de 60% de todas as espécies 
terrestres do planeta. A Mata Atlântica está entre os cinco hotspots mais 
importantes do mundo. 

15
 

 
Sob o olhar do turista, a região é oferecida como parte de um “paraíso ecológico” 
– condomínios e casas de veraneio com a melhor vista para o mar, restaurantes 

com varanda para a praia, quiosques em plena praia, hotéis com as melhores 
vistas para a Serra do Mar ou para mar, passeios pelas trilhas com a melhor 
beleza cênica, mirantes com as melhores vistas das estradas, visitas aos atrativos 
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 Palestra proferida por Paul Dale e Marcéu Pereira – Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, no Seminário 
de Turismo Sustentável, em 29 ago. 2009. 
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naturais mais deslumbrantes, e passeios de barco pelas baías e ilhas que foram 
eleitas como as mas belas do país. Este é o Litoral Norte paulista. 
 

Nas palestras proferidas pelos Srs.Paul Dale e Marcéu Pereira – da Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica, no Seminário de Turismo Sustentável, foram 
apresentados alguns dados sobre a Mata Atlântica, importantes para iniciar a 

reflexão acerca dos destaques ambientais do litoral norte paulista. 
 

 “Potencial de aliar ao grande apelo e conhecimento internacional e 
doméstico: Amazônia. 

 Juntas: são duas das maiores e mais importantes florestas tropicais do 
continente Sul-Americano. 

 Atinge quase toda a Costa Atlântica, com uma faixa de largura variável, 
chegando na Região Sudeste a avançar pelo interior, atravessando as 
atuais fronteiras com o Paraguai e a Argentina, na área onde estão 
localizadas  as Cataratas do Iguaçu. (...) 

 Cerca de 130 milhões de habitantes. 

 Mais de 3.000 cidades. 

 17 Estados. 

 Concentração de grande parte dos maiores pólos industriais, 
financeiros, químicos, petroleiros, portuários e turísticos do Brasil. 

 Urbanização como regra – mas com fortes tradições rurais. 

 Cerca de 80% do PIB Nacional. 

 É a floresta que apresenta a maior quantidade de diferentes espécies 
arbóreas do planeta. Mais de 470 sp/ha em levantamento feito nas 
serras do ES. 

 Diversidade de ecossistemas: Campos de Altitude, Matas de Encosta, 
Restingas, Manguezais. 

 Sócio-diversidade: ambiente urbano, caiçaras, caipiras, quilombolas, 
indígenas, pescadores, agricultura familiar, agroindústria, ambientes 
industriais etc. 

 A Mata Atlântica sobreviveu como remanescente contínuo 
principalmente nos estados do ES, RJ, SP, PR e SC, formando um 
grande corredor ecológico, graças ao relevo acidentado e à pobreza 
dos solos das Serras do Mar e da Mantiqueira, uma série de 
montanhas costeiras com até 2.5000 metros de altura, que 
caracterizam o litoral sul e sudeste do Brasil. 

 Grande número de espécies endêmicas. 

 E um elevado grau de ameaça”
16

. 
 

Resumo de Potencial: 
 

 “Intenso Capital Social. 

 Concentração do PIB na área do bioma. 

 Integração de várias atividades produtivas na área do bioma. 

 Atuações históricas e com grandes resultados de vários parceiros, no 
campo de Econegócios e Afins. 

 Faixa representativa do bioma para conservação e para recuperação. 

 Grande afluxo turístico. 

 Qualidade de Bens e Serviços: fluxo contínuo de avaliação e 
melhoria.”

17
 

                                                   
16

 Ibidem. 
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Diante de tal patrimônio natural, é crescente o número de consumidores 
conscientes e cada vez mais atentos sobre a atitude das empresas e do poder 
público em relação à questão ambiental. Os principais atores sociais da região 

estão incorporando junto a suas atividades funcionais (rotineiras), projetos que 
contribuam com a conservação ambiental. É o exercício da incorporação das 
questões socioambientais no ambiente dos negócios de cada empreendedor – 

algo que vem para ficar de forma permanente. Na área náutica, está no inicio um 
exemplo interessante, relacionado ao complexo mall, marina e condomínio 
denominado VOGA, da empresa Atmosfera incorporações imobiliárias, a ser 

implantado no Saco da Ribeira-Ubatuba, que incluiu em seu projeto a revitalização 
do bairro, com ênfase no urbanismo e saneamento, na educação ambiental e 
turismo sustentavel, na responsabilidade social e na gestão ambiental do 

empreendimento. 
 
Dino Xavier Zammataro, da Araribá Turismo & Cultura, atuante na operação e 

agenciamento de roteiros turísticos de forma sustentável, cita em sua palestra 
proferida no Seminário de Turismo Sustentável, algumas considerações acerca do 
tema e que contribui para situarmos o leitor diante dos exemplos citados neste 

documento, de empresários atuantes na região do litoral norte paulista, que 
apresentam algumas das características mencionadas pelo palestrante, como 
indicadores de atuação no turismo de forma sustentável. 
 

As questões levantadas por ele foram às seguintes: 
 

 - Por que ser “sustentável”? 
 

 “Porque tem afinidade com o tema. 

 Razões práticas: se não caminhamos nesta direção, não sobrará 
muito para as próximas gerações e, talvez, nem para a nossa. 

 Porque há uma tendência de mercado favorecendo a postura. 

 Porque o setor começa a se normatizar neste sentido. ”
18 

 

-Quais as vantagens práticas que esta forma de 

atuação pode proporcionar? 
 

 “Controlar o consumo de recursos e otimizar os processos 
produtivos. 

 Melhorar a imagem da empresa graças ao respeito pelo 
ambiente e pela sociedade. 

 Alcançar novos mercados, mais exigentes e especializados. 

 Tornar-se mais competitivo por apresentar um negócio limpo e 
sustentável. 

 Ajudar na proteção do meio ambiente para manter o bem estar 
da vida em nosso planeta. 

                                                                                                                                                           
17

 Ibidem 
18

 Palestra proferida por Dino Xavier Zammataro, da Araribá Turismo & Cultura, no Seminário de Turismo 
Ssutentável. 
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 Melhorar a relação com as comunidades locais. 

 Conservar o ambiente onde trabalha e mantê-lo atraente para 
os turistas.”

19
 

 

- Como operar sustentavelmente? 

 
 “O produto final será a soma de vários serviços e atrativos. 

 Cada item da composição do produto final deve ser 
sustentável.” 

  
Chama atenção que é preciso “certificar-se” que os fornecedores também atuam 

de forma susutentável.  E apresenta como exemplo, alguns tipos de certificação, 
como: certificação de parceiros (grupos que atuam de forma semelhante, um 
indica o outro); auto certificação e a certificação independente. 
 

-Na prática como é a atuação de foram sustentável? 
 

 “Preferencialmente fornecedores locais 
(leak back). 

 Valorização da cultura tradicional local. 

 Empreendimentos que se preocupem: 
 Com destinação do lixo. 
 Com redução do volume de lixo produzido. 
 Economia de recursos. 
 Com o impacto causado ao meio. 
 Estimulem o comércio local. ”

20
 

 

Como exemplos, podemos citar a Omnimare, agência de receptivo em Ubatuba, 
que oferece um caso exemplar para a realidade da região, ao ser uma das 

entidades a promover o “Clean Up Day”, oferencendo ao turista uma oportunidade 
para praticar uma ação em prol da conservação ambiental. Desde 2001, todo ano, 
na entrada da primavera, o evento se repete em várias partes do mundo – é o dia 

de limpeza do mar. No barco, os funcionários da agência orientam os turistas 
sobre os procedimentos de limpesa – todos mergulham para a retirada deste lixo, 
que é transportado pelo barco ao continente, onde recebe a destinação correta. Às 

noites, há sempre uma confraternização de agradecimento, reforçando a 
importância do ato. 
 

No caso de hospedagem, há exemplos diversos – sejam individuais, sejam 
coletivos. No campo das iniciativas institucionais, a ABIH-SP, como representante 
do setor, merece destaque ao promover o aprofundamento da discussão e da 

prática em sustentabilidade na hotelaria. A Associação de Hotéis Roteiros de 
Charme, outro exemplo presente no LN, tem programa próprio de gestão 
ambiental. O Hotel Recanto das Toninhas, bem como outros meios de 
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 Ibidem 
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 Palestra proferida por Dino Xavier Zammataro, da Araribá Turismo & Cultura, no Seminário de Turismo 
Sutentável. 

 
 



35 

 

hospedagem da região já faz parte dessa iniciativa. A Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica inicia um trabalho na região, vindo por Paraty, RJ, preparando 
pousadas para o processo de certificação em turismo sustentável. 

 
No campo das iniciativas individuais, voltamos a usar o caso exemplar para a 
região, a Pousada da Sesmaria. Dentre suas práticas sustentáveis, apoia a 

produção de composto orgânico, que além da diminuição do lixo, possibilita ainda 
que o hóspede na pousada seja presenteado com um pouco do composto e uma 
mensagem explicativa, que acaba funcionando como um trabalho de educação 

ambiental, que acompanha o hóspede na volta para sua casa: 
 

“Este material foi produzido através de compostagem de resíduos 
orgânicos: sobras do café da manhã (migalhas de pão, cascas de frutas, 
borra de café, etc...), folhas do jardim da Pousada e serragem das 
marcenarias da redondeza. 
O trabalho de compostagem na Pousada acontece todo o ano, 
envolvendo desde os funcionários, como as arrumadeiras, os 
recepcionistas, os gerentes e até os próprios hóspedes. 
O composto é um condicionador de solo, que pode ser misturado na 
terra ou colocado sobre ela, inclusive ao redor de árvores, em vasos, 
hortas e até sobre o gramado, melhorando suas propriedades físicas, 
tornando-o mais arejado e aumentando sua capacidade de reter mais 
umidade. 
Ao utilizá-lo, além de melhorar o seu ambiente, você apóia nossos 
esforços para educar a comunidade para novos hábitos com relação ao 
lixo. A separação de restos orgânicos para compostagem é um aprática 
ambientalmente adequada, que contribui para aliviar os aterros 
sanitários da cidade, diminuindo a poluição ambiental e o desperdício. 
Se você quiser fazer seu próprio adubo, visite nossa composteira no 
estacionamento e consulte a direção da Pousada. Ficaremos felizes em 
orientá-lo!”  

21
  

 

Esta adesão de alguns atores da iniciativa privada da região a práticas 
ambientalmente mais coerentes com o bem estar do planeta se dá, em grande 
parte, pelo ambiente que estes empreendimentos estão envolvidos. O privilégio do 

Litoral Norte em estar localizado numa área que abriga alguns núcleos da maior 
unidade de conservação do Estado e a maior em domínios da Mata Atlântica do 
país, o Parque Estadual da Serra do Mar, deveria ser um grande incentivo para 

estes empresários.  
 
Por outro lado, via de regra, ainda que em menor número, encontramos o discurso 

oposto, ou seja, empresários e outros atores locais, que atribuem as áreas 
protegidas o “não desenvolvimento” da região. 
 

Através do Decreto Estadual nº. 10.250 de 30 de agosto de 1977, o Governo do 
Estado de São Paulo, cria o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) com 315 
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 Texto escrito por Patricia Blauth, que é também responsável pelo treinamento dos funcionários da Pousada 
da Sesmaria. 
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mil hectares, abrangendo 23 municípios paulistas22. E no mesmo ano também 
foram criados: O Parque Estadual da Ilha Anchieta (PEIA) e o Parque Estadual de 
Ilhabela (PEIb), protegendo ambientes insulares.  

 
Só o Núcleo Picinguaba do PESM, possui 47.500 ha de área23. Este núcleo do 
PESM está inserido no Mosaico da Bocaina, uma nova forma de gestão integrada 

de grandes contínuos de ecossitemas conservados. Há uma área na região norte 
do município de Ubatuba, em que se sobrepõe o Parque Nacional da Bocaina e o 
Parque Estadual da Serra no Mar- Núcleo Picinguaba. 

 
Foi elaborada em 1998, a 1a fase do Plano de Gestão Ambiental do PESM, 
documento que definiu, entre outras questões, as seguintes zonas de manejo na 

UC: uso intensivo, uso extensivo, de recuperação e de preservação.  
 
O Núcleo Picinguaba foi um dos pioneiros na região, do ponto de vista da 

implantação de um Programa de Visitação Publica atuante, apresentando infra-
estrutura, passeios formatados guiados por monitores capacitados e com 
demanda grande de grupos organizados de Universidades e escolas, entre outros, 

utilizando as zonas de uso intensivo e extensivo para esse fim. Esse Programa 
iniciou em 1991 e é composto por três conjuntos de atividades ou subprogramas, 
inter-relacionados e complementares: a Visitação Pública (normatização, 

sinalização e orientação quanto ao uso público), o Ecoturismo (desenvolvimento e 
operacionalização de roteiros monitorados para um segmento específico) e a 
Educação Ambiental (atividades monitoradas de cunho educativo envolvendo 

grupos organizados)24.  
 
O Núcleo São Sebastião do PESM possui 30.000 ha de área25. E sofre pressão 

constante de caçadores e ocupação irregular. 
 
Em 1996, foi iniciado um trabalho para o desenvolvimento do Ecoturismo nesta 

unidade, a partir do “I Seminário Desenvolvimento Sustentado e Ecoturismo”, 
realizado na EEPSG Walquir Vergani, em Boissucanga, São Sebastião26. 
 

Em 1998 foi criado o Conselho do Núcleo São Sebastião do PESM, gestor e 
consultivo, formado por: Governos (Federal-Estadual-Municipal); Sociedade Civil 
(Oscips,Ong´s,Federações); Setor Privado (ACA –Receptivos Ecotur); Petrobrás; 

Polícia Ambiental; RPPN 27. 
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 Dados obtidos através de correio eletrônico enviado em ago. de 2009, por Cristiane Pereira Palhuca, 
monitora do PESM Núcleo Caraguatatuba. 
23

 Palestra proferida por Edson Lobato (Fredê) – gestor do Núcleo São Sebastião do PESM, no Seminário de 
Turismo Sustentável, em 29 ago. 2009. 
24

 Relatorio Avaliação do Programa de Uso Publico do PESM-NP, ago 2005, elaborado por Patricia Ortiz. 
25

 Palestra proferida por Edson Lobato (Fredê) – gestor do Núcleo São Sebastião do PESM, no Seminário de 
Turismo Sustentável, em 29 ago. 2009. 
26

Palestra proferida por Edson Lobato (Fredê) – gestor do Núcleo São Sebastião do PESM, no Seminário de 
Turismo Sustentável, em 29 ago. 2009.Ibidem 
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Em seguida, ainda em 1998, foi implantado no município de São Sebastião, o 
Programa de Ecoturismo, Educação e Proteção Ambiental, com o apoio dos 
governos (Estadual – Secretaria Estadual de Meio Ambiente - e Municipal – 

Secretarias de Meio Ambiente e de Turismo), empresas privadas (Petrobrás) e 
terceiro setor (Fundação Linha Verde)28. O Projeto Praia Brava em andamento, se 
dá através de parceria entre a FF - Fundação Florestal, Prefeitura e a Petrobrás, 

com gestão da Oscip AlNorte e da FF, envolvendo a comunidade (Associação) 
Ambrava e a Escola Walkir Vergane, para o monitoramento dessa área, que 
envolve uma trilha oficial do Programa de Ecoturismo29. 

 
Um dos projetos que está previsto para execução, apresentado pelo gestor do 
Núcelo São Sebastião do PESM no seminário de Turismo Sustentável, é a 

implantação da Estrada Parque da Limeira, também trilha oficial do Programa de 
Ecoturismo do município de São Sebastião.30 
 

Em 2006 foi aprovado o Plano de Manejo do PESM, que após os trabalhos de 
campo, foram identificadas “riqueza de espécies, espécies ameaçadas de extinção, 
endêmicas e indicadoras de qualidade ambiental (...)  Foram registradas 1265 espécies de plantas 
vasculares, sendo 526 espécies arbustivo-arbóreas.”

31
  

 
“As pesquisas totalizaram 373 espécies de aves no PESM, ou 21% 
do total que ocorre no Brasil, mais da metade do total de aves que 
existem na Mata Atlântica.” 

32
 

 
“Das 200 espécies exclusivas da Mata Atlântica, 131 ocorrem no 
PESM (...) 42 destas espécies estão ameaçadas de extinção, 111 
espécies de mamíferos, quase a metade do total para a Mata 
Atlântica (...)” 

33
 

 
Foi realizado um estudo da “Análise Situacional Estratégica” voltado para o 

Programa de Uso Público do PESM. Neste estudo foram apresentadas as 
seguintes questões relacionadas a pontos fortes e fracos da Visitação Pública na 
UC: 
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Fonte: Palestra proferida por Edson Lobato (Fredê) – gestor do Núcleo São Sebastião do PESM, no Seminário de Turismo 

Sustentável, em 29 ago. 2009. 

                                   
No Programa de Uso Público do PESM (que inclui Ecoturismo e Educação 

Ambiental), foram estabelecidos os seguintes objetivos e indicadores: 
 

 

Análise Situacional Estratégica 
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Fonte: Palestra proferida por Edson Lobato (Fredê) – gestor do Núcleo São Sebastião do PESM, no Seminário de Turismo 
Sustentável, em 29 ago. 2009. 

 

 

 
Fonte: Palestra proferida por Edson Lobato (Fredê) – gestor do Núcleo São Sebastião do PESM, no Seminário de Turismo 

Sustentável, em 29 ago. 2009. 

 

O PESM - Núcleo Caraguatatuba dará início em setembro de 2009 as atividades 
do Projeto Criança Ecológica, iniciativa da SMA-SP. 

 
 “O Programa Criança Ecológica é um projeto que visa chamar a 
atenção do público mirim para as questões ambientais do planeta, 
de uma maneira didática, lúdica e interativa. Excursões, aulas, 
livros e filmes serão alguns dos artifícios usados pelos monitores – 
devidamente treinados pelo governo estadual – para incentivar as 
crianças a defender o meio ambiente. As atividades vão ser 
realizadas a partir de quatro agendas de cores diferentes: a azul 
representa a água; a verde corresponde à fauna e à flora; a cinza, 
à poluição e a amarela simula o aquecimento global e a educação 
para a vida.  
Para estimular ainda mais as crianças, todo o projeto será 
realizado em ambientes abertos, onde o contato com a natureza é 
muito maior.  Após a visita, cada criança receberá um livro 
chamado “Criança Ecológica – Sou dessa turma” e vai poder, 
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ainda, acessar atividades e materiais pedagógicos que estarão 
disponíveis para download no site do projeto.”

34
 

 
O PEIb abrange 77,6% do território do arquipélago do  município de Ilhabela. 
 

“Dentre todos os municípios abrangidos pela Mata Atlântica, 
Ilhabela foi aquele que mais preservou a floresta no período 
compreendido entre os anos de 1995 a 2000, graças ao rígido 
programa de contenção da expansão urbana desordenada que é 
desenvolvido pela administração municipal na área de entorno do 
Parque Estadual de Ilhabela, onde a floresta também está 
presente.”

35
 

 

A partir da elaboração do Plano de Manejo, os núcleos do PESM estão 
começando a atuar de forma mais integrada, aderindo a projetos que envolvem 
todo o parque e até mesmo projetos que envolvem todos os parques do Estado, 

como é o caso do: 
 

“(...) Projeto Trilhas de São Paulo, uma parceria entre as 
secretarias estaduais do Meio Ambiente (SMA) e de Esportes, 
Lazer e Turismo. Com o objetivo de fortalecer o ecoturismo nas 
cidades que têm unidades de conservação estaduais e visando 
atrair cada vez mais visitantes. Essa é uma das ações que 
integram o "Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região 
da Mata Atlântica", desenvolvido pela Fundação para Conservação 
e a Produção Florestal (FF), órgão da SMA. O programa conta com 
divulgação das trilhas e parques disponíveis na internet e também 
por meio de um manual de manutenção de trilhas, além do 
"passaporte", um livro de bolso com informações e mapas de todas 
as trilhas, com espaço para um carimbo, comprovando que o 
visitante percorreu determinada trilha”.

36
  

 

A região tem sediado vários eventos da área ambiental, dentre eles vale destacar 
as edições do Ecoadventur, no município de Caraguatatuba, organizado pelo 
Instituto Onda Verde. 

 
No Litoral Norte de SP podem ser verificadas várias ONGs e Institutos de 
Pesquisa, entre outras intituições que desenvolvem trabalhos de destaque na área 

ambiental. Dentre as entidades dedicadas ao meio ambiente (e/ou pesquisa 
relacionadas à área), destaques podem ser conferidos, em São Sebastião, ao 
Centro de Biologia Marinha – CEBIMAR / USP, a Fundação Mar – FUNDAMAR 

(Museu de Biologia e Acervo Marinho), a Fundação Animália (conta com acervo 
da fauna silvestre e ecossistemas tradicionais do litoral norte paulista), ao Instituto 
Terra & Mar (projetos de conservação e educação ambiental); em Ubatuba, ao 

Instituto Oceanográfico – USP, ao Instituto Argonauta (reabilitação de animais 
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 Dados obtidos através de correio eletrônico enviado em ago. de 2009,  por Cristiane Pereira Palhuca, 
monitora do PESM Núcleo Caraguatatuba. 
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 Documento da “Fundação de Arte e Cultura de Ilhabela”, cedido por Eunice Bourroul, coordenadora de 
eventos da Secretaria de Turismo e Fomento de Ilhabela, em agosto de 2009. 
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silvestres); e nos quatro municípios, as unidades de conservação – privadas 
(RPPN), estaduais, federais e municipais, e as ONGs do colegiado ReaLNorte. 
 

Em Ubatuba, pode-se ainda destacar o trabalho realizado pelo Projeto TAMAR/ 
ICM-Bio- base de Ubatuba. 
 

O projeto TAMAR, com o patrocínio da Petrobrás, além do trabalho de campo em 
prol da conservação das tartarugas marinhas, atua na geração de empregos nas 
localidades onde o projeto está inserido, mais de 1300 pessoas das comunidades 

empregadas. Trabalhos de capacitação e educação ambiental como a formação 
de guias mirins, e o apoio a organizações locais para a produção e venda de 
artesanato, bordado, reciclagem de papel, maricultura, entre outros37.   

 
O turismo contribui para a divulgação das atividades do TAMAR e possibilita um 
trabalho de educação ambiental no Centro de Visitantes e em eventos que o 

projeto participa, porém também gera impactos negativos prejudiciais a 
conservação das tartarugas marinhas, como o uso de área de desova da praia 
para o turismo; luzes nas praias que desorientam as tartarugas; lixo deixado pelo 

turista em área de desova e no mar; e muitas tartarugas morrem devido a 
ferimentos causados por hélices de barcos e anzóis da pesca amadora, que 
aumenta no período de alta temporada38.  

 
Portanto, é importante fomentar o trabalho de educação ambiental, voltado a 
turistas e o desenvolvimento de um trabalho de cosncientização direcionado aos 

empresários do setor turístico. 
 
Em Ilhabela, o poder público está trabalhando em várias parcerias com o terceiro 

setor e a iniciativa privada para o desenvolvimento do turismo de forma 
sustentável. 
 

Dentre as ações, pode-se citar a Cooperação Técnica para o planejamento e 
implantação da Trilha da Cachoeira do Gato, entre o Parque Estadual de Ilhabela 
e o Instituto Ilhabela Sustentável (OCIP), “(...) que tem por objetivo envolver a comunidade 

do entorno com a atividade de Ecoturismo, contribuir para a conservação do patrimônio natural e 
cultural consolidando o Turismo Sustentável.”

39 
 
Este trabalho divide-se em duas etapas principais: o planejamento e a implantação 
da trilha (etapa já concluída) e a capacitação da comunidade, contratação de 

monitores locais e estabelecimento da cobrança (etapa em andamento).40 
  

                                                   
37

 Palestra proferida por Berenice Gallo – Projeto Tamar, base de Ubatuba, no Seminário de Turismo 
Sustentável, em 29 ago. 2009. 
38

 Ibidem. 
39

 Dados fornecidos por Ginessa Correa Lemos – funcionária do PE de Ilhabela, em documento enviado por 
e-mail em 18 de agosto de 2009 
40

 Ibidem. 
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Em Ilhabela houve, ainda, atividades de capacitação oferecidas para monitores 
ambientais e para condutores de veículo 4x4. 
 

“O curso teve por objetivo capacitar e credenciar os condutores para 
atuar em área de Unidade de Conservação respeitando a legislação, 
garantindo a qualidade dos serviços e gerando menor impacto ao meio 
ambiente. A iniciativa para realização do curso partiu dos condutores 
que participam das Câmaras Técnicas de Ecoturismo e Estrada de 
Castelhanos do Conselho Consultivo do Parque Estadual de Ilhabela. Ao 
término do curso, os condutores receberam uma credencial que em 
breve será exigida para operação dos veículos em área de Parque, 
principalmente na Estrada de Castelhanos” 

41
 

 

Em São Sebastião, vale destacar o trabalho que vem sendo feito pelo Tuim 
Parque, empreendimento privado. Segundo José Luiz Nadai, proprietário do 
empreendimento, o Tuim Parque trabalha o conceito de sustentabilidade em duas 

vertentes: 

“1- A primeira vertente é a conservação “cênica” do espaço. Dentro 
deste aspecto, por aproveitar do que naturalmente já aparecia como 
uma atração turística no sertão e atraia espontaneamente pessoas e 
curiosos para o sertão: a cachoeira do Escorrega e os Poções. A beleza 
do Escorrega, no rio Cristina, e a exuberância dos poções do Rio Pouso 
Alto atraem turistas há várias décadas. Sendo assim, aproveitar as 
trilhas existentes ao longo destes dois rios para transformá-las em um 
produto ecoturístico foi apenas um trabalho de pesquisa de biólogos e 
botânicos para realizar o levantamento de flora e fauna do local e desta 
forma preparar os monitores para o trabalho de desenvolvimento de 
consciência ecológica. 

Em função de estudos desenvolvidos pelo Tuim Parque, o número 
máximo de visitantes simultâneos por dia foi estabelecido em 100. Deste 
modo, cada uma das trilhas poderá receber no máximo 50 pessoas por 
dia. Supondo que todos os visitantes resolvam fazer a atividade de trilha. 
Com este número de visitantes por dia, divididos em 4 saídas por dia (4 
grupos de 12 pessoas) sempre acompanhados de monitores formados 
pelo Tuim Parque, o impacto sobre a trilha é mínimo. Inclusive, podemos 
afirmar que com o controle de acesso às trilhas sob orientação do Tuim 
Parque, o número de visitas diminuiu, quando se compara a situação 
atual com a anterior, quando o acesso era liberado indistintamente pelos 
proprietários. 

As intervenções ocorridas nas trilhas foram orientadas pelos 
especializadas que sugeriram a construção de pequenas passarelas em 
locais com vegetação mais sensível, de forma a minimizar o impacto 
nestas áreas. 

Obedecendo a orientação da metodologia VIM (Visitor Impact 
Management) há um monitoramento semestral das trilhas e orientações 
de manejo de acordo com procedimento interno do Tuim. 
 
2 – a segunda vertente trabalha com a idéia que a conservação do meio 
ambiente depende de todas as pessoas que convivem neste mesmo 
meio ambiente. Isto quer dizer que não basta nós, do Tuim Parque, 
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 Ibidem. 
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conservarmos o nosso espaço, temos também que fazer com que 
nossos vizinhos também conservem o nosso espaço e o espaço deles. 
Com o desenvolvimento do projeto Arte do Sertão, nós estamos 
envolvendo nossos vizinhos. O projeto consiste em incentivarmos os 
artesãos a produzir artesanato em taquar,a que é comercializado no 
Tuim Parque. Em troca desta comercialização os artesãos fazem 
semanalmente um workshop na escola para ensinar o artesanato às 
crianças. Hoje já temos 4 adolescentes produzindo artesanato que é 
comercializado pelo Tuim, além da produção dos artesãos originais. O 
resultado deste projeto é muito interessante, porque, além de propiciar 
renda mensal aos artesãos, contribuiu para o desenvolvimento da auto-
estima nestes artesãos, que hoje sentem orgulho do seu trabalho.”

42
 

 

Vale destacar que o Tuim Parque desenvolveu um “Manual de Procedimentos 
para Manejo das Trilhas do Tuim”, que visa garantir a exuberância da vegetação 

existente na área do Tuim Parque. A seguir, são destacadas algumas instruções 
deste manual.43 
 
1 – ALTERNÂNCIA NO USO DAS TRILHAS 

1.1 – antes do início de cada atividade de trilha o monitor responsável pelo grupo deverá, 
obrigatoriamente, alertar todos os visitantes sobre a importância de não se extrair nada da mata; 

1.2 – as duas principais trilhas hoje em uso no Tuim Parque deverão sempre ser usadas alternadamente 
de modo a não causar sobrecarga em nenhuma delas; 

1.3 – em dias de chuva devemos oferecer com mais freqüência a Trilha do Escorrega que é menos 

íngreme e sofre menos impacto que a Trilha dos Poções. 

2 – VISTORIA SEMESTRAL PERIÓDICA 

2.1 – semestralmente será realizada uma vistoria nas 2 principais trilhas do Tuim que estão em uso 
constante, com o objetivo de analisar o impacto causado pelo uso; 

2.2 – a planilha de vistoria deverá ser preenchida cuidadosamente e suas orientações deverão ser 
seguidas; 

2.3 – a planilha devidamente preenchida e assinada pelo responsável deverá ser enviada à direção do 
parque para análise e deliberação sobre continuidade do uso ou não da trilha; 

2.4 – para a Trilha dos Poções sempre serão analisados 5 pontos, distanciados em média 200 metros 
um do outro, até o final da trilha. Para a Trilha do Escorrega sempre serão analisados 10 pontos, 

distanciados em média 270 metros um do outro, até o final da trilha. 

 
Ainda em São Sebastião, vale destacar, o “Projeto Praia Brava” que foi realizado 

pela AlNorte, em parceria com o PESM - Núcleo São Sebastião (Fundação 
Florestal, SMA-SP), e patrocínio da Petrobras. O projeto visou implantar o sistema 
de monitoramento, controle e gestão da Praia Brava de Boiçucanga, fiscalizando e 

promovendo a educação ambiental com freqüentadores do atrativo. A equipe é 
composta por um guarda-parque e dois agentes ambientais. Com este trabalho, o 
grupo conseguiu disciplinar o uso público do atrativo natural Praia Brava – focando 

em temas, como: campismo, fogueiras, veículos (motos e jeeps), cães, coleta de 
plantas e animais. 44 
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 Declaração fornecida por José Luiz Nadai, proprietário do Tuim Parque através de documento enviado por 
correio eletrônico, em 15 de agosto de 2009. 
43

 Manual de Procedimentos para Manejo das Trilhas do Tuim, cedido por José Luiz Nadai, proprietário do 
Tuim Parque. 
44

 Documento cedido por representante do Projeto Praia Brava pela AlNorte, em 14 de agosto de 2009.. 
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O projeto Praia Brava contou com alguns outros parceiros importantes, como: a 
Polícia Ambiental; o Corpo de Bombeiros; a Escola Estadual Walkir Vergani-
Boiçucanga; Transpetro e a Prefeitura Municipal de São Sebastião. 

 
Algumas Oficinas são realizadas para a integração do Projeto com a comunidade, 
tais como: oficinas participativas na Escola Estadual Walkir Vergani-Boiçucanga; 

oficinas de construção de móveis a partir de garrafas Pet; oficinas de produção de 
sabão com óleo usado; oficinas de fabricação de papéis artesanais a partir de 
fibras naturais (bananeira e helicônia); atividades lúdicas para crianças com 

gincanas e brincadeiras; e oficinas com o mercado de ecoturismo. 
 

A região conta com grande histórico na relação entre unidades de conservação e 

comunidades – no sentido de promover a temática ambiental. Todos os Núcleos 
do Parque da Serra do Mar, presentes à região, possuem formas especiais de 
tratar desta questão. Ilhabela e Ilha Anchieta são parques estaduais com enorme 

acervo nesta relação parque-comunidade e na gestão dos impactos causados 
pela visitação. 

 

No Seminário de Turismo Sustentável, em palestra proferida por Paul Dale e 
Marcéu Pereira, foi apresentado o Programa “Mercado Mata Atlântica”, da 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica: 

 
“Desenvolvido pelo CN-RBMA há vários anos, 
atualmente recebe apoios diversos, como o Projeto 
Aliança para o Consumo Sustentável, patrocinado 
pela União Européia, com os parceiros: Amigos da 
Terra, Imazon e Imaflora (conclusão de 4 anos). 
Exemplos de outros apoios: Grupo Solabia; 
FUNBIO; PAs-RBMA de AL; SEBRAE-AL; 
SEBRAE-SP (aberto); Citibank.” 

 
O Programa visa “(...) Identificar, qualificar e promover produtos, serviços e 
negócios sustentáveis na Mata Atlântica – como forma de conservação do bioma.” 

 
Como estratégias para o alcance dos objetivos os palestrantes citam: 
 

“-Identificação de empreendimentos e negócios sustentáveis 
especialmente os comunitários, associativos, cooperativos, e de 
micro e pequenas empresas, no bioma, com destaque para a 
área da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, em caráter 
permanente de levantamento – integrando com outras redes; 
-Promoção e divulgação dos empreendimentos por meio de feiras 
(como a ExpoSustentat), exposições, rodadas de negócios, 
sondagens com clientes diversos (em 7 estratégias de vendas: 
compras públicas, exportação, atacado, varejo, insumos, eventos 
e vendas coorporativas) e outras; 
-Melhoria de qualidade de produtos e serviços locais por meio de 
seminários, oficinas, processos de aplicação de selo de origem 
(próprio, e em parcerias – “Produto Sustentável” – do bioma e da 
RBMA) e afins; 
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-Valorização de produtos e serviços por meio da agregação de 
valores sociais e serviços ambientais – integrado ao turismo 
sustentável; 
-Conscientização de consumidores em geral e populações 
urbanas em especial, como forma de consolidar o mercado de 
produtos sustentáveis. 

 

Os palestrantes apresentaram também o “Balcão de Serviços para Negócios 
Sustentáveis” – com ação piloto, em processo de revisão e de integração ao 
Fundo “Mercado Mata Atlântica - RBMA”. 

 
“O Programa “Mercado Mata Atlântica – RBMA”, com o Balcão de 
Serviços para Negócios Sustentáveis, prepara-se para ampliar 
sua oferta de serviços gratuitos ou subsidiados para 
empreendimentos comunitários, micro e pequenas empresas, 
atuantes no bioma da Mata Atlântica. Inicia pelos pilotos, com 
foco na área da RBMA, objetivando apoiar sua presença em 
mercados sustentáveis em longo prazo. Também foca apoiar 
compradores – todos que apoiem a conservação do bioma ao: 

 
-Utilizar recursos agroflorestais de forma sustentável;  

 
-Utilizar recursos não-florestais – mas cuja existência depende de 
boa conservação dos ecossistemas locais – de maneira 
sustentável (por exemplo, ecoturismo, AO e manejo de pesca);  

 
-Desenvolver serviços e atividades de beneficiamento, 
contribuindo para agregar valor à floresta em pé e/ou diminuir a 
pressão para sua conservação (por exemplo, reciclagem de 
matéria prima). 

 
Os Empreendimentos Apoiados (em revisão) são: Artesanato, Alimentos, 
Cosméticos e Fitoterápicos, Recursos Pesqueiros, Plantas Ornamentais, Madeira 

e Mobiliário, Mudas e Sementes, Compras Públicas Sustentáveis, Construção, 
Brinquedos e Reciclagem. 
 

Foram citados, na palestra, alguns exemplos de Resultados do Programa Mercado 
Mata Atlântica: 
 

 Viabilização direta de transações comerciais em produtos cadastrados junto 
ao “Mercado Mata Atlântica – RBMA” (artesanato etc. – com origem no PR 

e em SP, envolvendo mais de 120 famílias e mais de três entidades 
parceiras) 

 Estruturação de cadastro visando preparar apoio para fornecimento de 

serviços junto ao universo de 3.364 famílias de empreendimentos – pelo 
Balcão de Serviços em Apoio aos Negócios Sustentáveis – Programa 

“Mercado Mata Atlântica – RBMA” 

 Consolidação da comercialização de produtos florestais não-madeireiros 
cadastrados junto ao Programa “Mercado Mata Atlântica – RBMA” – fibras 

gerais etc. – em Paraná, São Paulo e Alagoas. 

 Promoção expressiva de ingredientes da biodiversidade brasileira - exemplo 

prático e internalizado, localizado em Ubatuba, SP – por dois anos 

http://www.rbma.org.br/mercadomataatlantica/mercado_04_artesanato.asp
http://www.rbma.org.br/mercadomataatlantica/mercado_04_alimento.asp
http://www.rbma.org.br/mercadomataatlantica/mercado_04_cosmeticos_fitoterapicos.asp
http://www.rbma.org.br/mercadomataatlantica/mercado_04_recursos_pesqueiros.asp
http://www.rbma.org.br/mercadomataatlantica/mercado_04_plantas_ornamentais.asp
http://www.rbma.org.br/mercadomataatlantica/mercado_04_madeira_mobiliario.asp
http://www.rbma.org.br/mercadomataatlantica/mercado_04_madeira_mobiliario.asp
http://www.rbma.org.br/mercadomataatlantica/mercado_04_madeira_mobiliario.asp
http://www.rbma.org.br/mercadomataatlantica/mercado_04_mudas_sementes.asp
http://www.rbma.org.br/mercadomataatlantica/mercado_04_brinquedos.asp
http://www.rbma.org.br/mercadomataatlantica/mercado_04_brinquedos.asp
http://www.rbma.org.br/mercadomataatlantica/mercado_04_brinquedos.asp
http://www.rbma.org.br/mercadomataatlantica/mercado_04_reciclagem.asp
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consecutivos, com AREUBA, Cunhambebe e demais parceiros. A AREUBA 
dentro do Festival Gastronomico (evento anual) contou com duas edições 
(2008 e 2009) da “Premiação de Receitas: a conservação da Mata Atlantica 

começa pela boca”, e o V Festival (2009), teve como temática principal a 
sustentabilidade da região. 

 Promoção: Catálogo de Produtos + “Sala Mata Atlântica” (ExpoSustentat 

2007 e 2008) + “Empório Mata Atlântica” (Adventure Sports Fair 2008) + 
Pontos de Vendas (PDVs). 

 
1.2.4. Aspectos Culturais em Destaque 
 

O turismo possui estreita relação com a cultura do local visitado – ou seja, o 
turismo sempre produz algum efeito na cultura local. Ora trazendo efeitos 
positivos, como por exemplo, na valorização de aspectos culturais esquecidos. 

Ora representando riscos ao patrimônio cultural, como a restrição de acesso a 
locais historicamente visitados pela população local.  
 

Há também o risco da descaracterização quando o atrativo é transformado em um 
produto turístico. Observa-se, porém, que no Litoral Norte está ocorrendo um 
movimento em prol do planejamento e promoção do Turismo de Base Comunitária 

(TBC), como podemos exemplificar com um dos ecoprojetos selecionados pelo 
CEDS45, proposto com apoio do Instituto Costa Brasilis, que visa o mapeamento 
das iniciativas de Turismo de Base Comunitária na região e o desenvolvimento de 

um roteiro de TBC.46  
 
Portanto, quando o processo de desenvolvimento turístico nestas comunidades 

ocorre de forma planejada, os riscos são calculados e minimizados, otimizando os 
benefícios. Esta afirmação não está restrita ao TBC e outras tipologias 
consideradas alternativas de turismo. 

 
Na tentativa de avaliar institucionalmente o apoio à cultura local, uma maneira 
consiste em avaliar os dados de investimento público na área. Segundo dados da 

Fundação SEADE, os municípios que mais investiram em cultura no ano de 2006, 
foram Caraguatatuba e Ubatuba. Juntos com Ilhabela, estes três municípios 
apresentaram crescimento no investimento cultural próprio.  

 
Tabela 1.2.4.-1 - Total de despesas municipais em cultura (em R$ – 2008) 

 
 

Municípios 
 

2004 

 

2006 

Caraguatatuba 2.361.898 2.851.996 

Ilhabela 909.609 1.331.104 

                                                   
45

 Foram disponibilizados recursos a Ecoprojetos e Projetos de Gestão da região, a partir de um convênio 
firmado entre o CEDS – Centro de Experimentação em Desenvolvimento Sustentável do Litoral Norte, o 
colegiado Real Norte, a UNISANTOS e a Petrobras. 
46

 Dados fornecidos por Mariane Checon, proponente do referido ecoprojeto. 
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São Sebastião 6.815.912 1.223.384 

Ubatuba 1.416.746 1.508.956 

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados , SEADE – Informação dos Municípios 

Paulistas, atualizado em 18/08/2009 

 

A região possui um patrimônio arqueológico ainda pouco explorado na atividade 
turística, mas que começa a ser trabalhado.  
 

No município de São Sebastião, com a inclusão do Sítio Arqueológico São 
Francisco no Programa de Ecoturismo, a atividade turística se fortalece. A 
comunidade de São Sebastião está sendo desde essa época, qualificada para 

atuar como monitores no Sítio Arqueológico São Francisco. Este ano, foi realizada 
a formatura de mais uma turma do “Curso de Formação de Monitores Ecológicos 
Culturais” realizado pela Fundação Cultural. Estes alunos foram indicados por 

instituições ligadas ao Movimento de Afrodescendentes da região. 
 
Segundo Wagner Bornal, todo o trabalho que a Fundação Cultural desenvolve, em 

relação ao Sítio Arqueológico São Francisco, é um trabalho com a comunidade e 
não apenas para a comunidade, o que, a torna comprometida com o sucesso e se 
sentindo co-responsável pelo trabalho.47 

 
Há outros sítios arqueológicos sendo estudados em toda a região, a exemplo de 
Ilhabela, que embora seja mais conhecida por suas belezas naturais, possui 14 

sítios arqueológicos pré-coloniais de relevante interesse para especialistas e com 
grande potencial para o turismo cultural e científico. 
 

“Parte das ilhas que integram o arquipélago de Ilhabela já era 
habitada muito antes da chegada dos primeiros europeus ao 
Brasil. Pesquisas arqueológicas realizadas pelo Projeto 
Arqueológico de Ilhabela já identificaram no território do município 
14 sítios arqueológicos pré-coloniais, ou seja, locais que foram 
ocupados por seres humanos antes de 1500.” 
Treze desses sítios – descobertos nas ilhas de São Sebastião, 
dos Búzios e da Vitória – são o que os especialistas denominam 
“acampamentos concheiros” - que foram habitados acredita-se 
que desde o ano 2.000 antes de Cristo  por “homens pescadores 
coletores do litoral”, indígenas assim denominados porque não 
dominavam a agricultura e nem a produção de cerâmica, vivendo 
apenas do que encontravam na natureza, especialmente animais 
marinhos”

48
. 

 
Outro sítio arqueológico pré-colonial foi localizado na Ilha de São Sebastião, no 

bairro do Viana, graças à existência no local de farto material cerâmico; o que 
permitiu determinar que ali existiu uma aldeia indígena do tronco lingüístico macro-
jê. Recentes pesquisas laboratoriais comprovam que esses indígenas viveram ali 

há cerca de 590 anos.  
 

                                                   
47

 Dados obtidos através de conversa informal com Aline Mazza – assessora na Fundação Cultural de São 
Sebastião e Wagner Gomes Bornal, diretor da Fundação. 
48

 Fundação de Arte e Cultura de Ilhabela. 
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Milhares de fragmentos arqueológicos já foram recolhidos e integram o acervo do 
Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico de Ilhabela. 
Apesar de os indígenas da família lingüística tupi-guarani terem dominado, por 

muitos anos, o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, não existe qualquer 
comprovação arqueológica ou bibliográfica de que eles tenham estabelecido 
alguma aldeia nas ilhas do arquipélago de Ilhabela. Talvez isso explique porque 

esses indígenas denominavam a Ilha de São Sebastião como Maembipe, o que 
significa “local de resgate de prisioneiros e troca de mercadorias”. A escolha de 
um local neutro para a troca de prisioneiros e mercadorias é um antigo costume 

tribal vigente até hoje em alguns países da África, Ásia, Oriente Médio e até 
mesmo na Amazônia49. 
 

O artesanato produzido pelas comunidades e pelos moradores das cidades 
também está sendo muito valorizado pelos turistas e pelo turismo. Dessa forma, 
os grupos de artesãos estão se organizando em cooperativas e associações, o 

que aumenta o potencial de geração de renda e valorização da cultura. A 
Associação de Artesãos de Ubatuba é um exemplo, bem como a integração entre 
IA-RBMA e Associação Cunhambebe para desenvolver o programa “Mercado 

Mata Atlântica – RBMA” junto a estes artesãos. 
 
O Instituto Amigos da Reserva da Biosfera desenvolve um projeto, com apoio da 

Petrobras, em Ubatuba, de capacitação dos artesãos e levantamento de dados 
sobre o artesanato produzido. 
 

O município de São Sebastião conta com a Cooperativa de Artesanato de São 
Sebastião – COOPERARTESS, que atua com base no trabalho de arqueologia 
desenvolvido na região, a partir de peças do século passado encontradas no 

bairro de São Francisco, sendo um núcleo de cerâmica composto por 20 
paneleiras, que utilizavam a técnica de "levantar" panelas de barro, através de 
acordelamento.50 

 
Os índios nativos produziam seus utilitários desta maneira e as famílias 
de escravos faziam também incisões para determinar a que grupos 
pertenciam. Nesta época, apesar da maciça entrada de porcelana 
européia, São Sebastião era considerado um dos maiores pólos 
produtores de cerâmica do Brasil. Em parceria com o Programa de 
Artesanato do SEBRAE-SP e Prefeitura de São Sebastião, um grupo de 
artesãos forma um núcleo de cerâmica e resgata esta técnica.  
 

A COOPERARTESS produz e comercializa peças artesanais. Além das 
tradicionais panelas de barro, o grupo utiliza mais de vinte técnicas em seu 
trabalho. 
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 Fundação de Arte e Cultura de Ilhabela. Documento cedido pela Secretaria de Turismo e Fomento de 
Ilhabela, em agosto de 2009. 
50

 Documento “Oferta de Atrativos e Serviços”, Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de São 
Sebastião, 2007. 
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Na região do Centro Histórico de São Sebastião, encontra-se o Espaço Cultural 
Adriana Vasques Fernandes – Casa Esperança que realiza vernissage, arte 
contemporânea e arquitetura, que retrata o período de ocupação do litoral norte. 

 
1.3. O dia a dia do turismo no Litoral Norte do Estado de São Paulo. 

 

1.3.1. Produtos Turísticos do Litoral Norte. 
 

A operação turística no Litoral Norte já ocorre com grande profissionalismo e 

abrangência. Dessa forma, criam-se, promovem-se e são distribuídos os produtos 
turísticos. Este Semináro, então, procura inovar em três aspectos relacionados ao 
cotidiano do turismo na região – estimular maior integração no trato do turismo (ou 

seja, evidenciando que empreendedores isolados apresentam maior dificuldade do 
que empreendedores agrupados em cadeias produtivas, APLs e/ou clusters); 

promover produtos turísticos – e não apenas partes destes produtos, a exemplo 

da promoção isolada apenas de atrativos; e desenhar aspectos de 
sustentabilidade para estes produtos turísticos. 
 

De forma estrutural, os elementos que servem na composição de um produto 
turístico, para efeito deste seminário, são os seguintes: atrativo; acesso; 
informações; arranjo institucional; infra-estrutura básica; infra-estrutura turística; 

bens; serviços turísticos; e serviços básicos. 
 
 

1.3.1.1. Demanda Real e Potencial. 
 

O estudo da demanda real e potencial para o turismo no Litoral Norte do Estado 

de São Paulo precisa ser realizado com freqüência. Os municípios têm pesquisas 
pontuais realizadas pelas Unidades de Conservação, pelo Projeto TAMAR 
(Ubatuba), pelas Prefeituras Municipais, instituiçãoes de ensino e empresários.  

A seguir são apresentados levantamentos do Núcleo Picinguaba, do Parque 

Estadual da Serra do Mar (NP-PESM), com dados levantados de 1991 a 1997, do 
Núcleo Caraguatatuba, com dados de janeiro a julho de 2009 e dados divulgados 
pelas secretarias municipais de turismo, bem como também serão citados dados 

apresentados no Seminário de Turismo Sustentável que contribuem para nossa 
reflexão acerca da demanda turística potencial para a região do Litoral Norte 
paulista. 

 
Gráfico 1.3.3.1-1 Pesquisa Turismo – Transporte Aéreo. 
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Conforme podemos verificar no gráfico apresentado acima, a vinda de turistas 
estrangeiros para a nossa região pode ser favorecida, pois 47% dos estrangeiros 
entram no país pela capital paulista. 

 
Segundo palestra proferida por Daniel Cachone – diretor técnico regional da 
COTUR/SELT/SP, no Seminário de Turismo Sustentável, São Paulo tem “40 

milhões de habitantes, o estado mais populoso do Brasil à frente de muitos países 
sul-americanos.” 
 

Daniel ainda destaca a importância econômica e infra-estrutura do estado, citando 
que São Paulo é “considerado o “motor econômico” do Brasil e o mais importante 
dos estados - responsável por mais de 33% do PIB do país.” E que possui a 

melhor malha rodoviária brasileira (18 das 20 melhores); 3 aeroportos padrão 
internacional (principais portões de entrada de turistas estrangeiros) e 32 
aeroportos regionais, maior frota de helicópteros do Brasil e segunda do mundo; e 

que possui mais de 5.700 estabelecimentos hoteleiros51. 
 
Dentre os dados apresentados na referida palestra, vale destacar que “Dentre os 

30 destinos turísticos brasileiros mais visitados, 5 estão em SP (capital, Praia 
Grande, Ubatuba, Caraguatatuba e Santos)”. Ou seja, um dos cinco municípios 
mais visitados no Brasil, está localizado no Litoral Norte paulista, e é 

Caraguatatuba. 
 
O gasto médio dos visitantes em nosso Estado corresponde a R$ 1.073,20/pessoa 

e somente 20% dos turistas preferem usar serviços de agentes de viagens, 
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 FIPE- MTUR apud palestra Daniel Cachone, Seminario Turismo Sustentavel. 

Fonte: DPF, MTUR e EMBRATUR (2007) apud  Palestra de Daniel Cachone – diretor técnico regional da 

COTUR/SELT/SP, proferida no Seminário “Turismo Sustentável no Litoral Norte de SP: Desenvolvimento 
Participativo de Produtos Sustentáveis de Turismo Regional”, 28 ago. 2009. 

 

TRANSPORTE AÉREO 



51 

 

principalmente para negócios, cultural e ecoturismo. São Paulo é o estado 
brasileiro que mais recebe (28%) e emite (36%) turistas nacionais52.  
 

A demanda turística real do litoral norte paulista, em alguns feriados prolongados, 
chega a surpreender as expectativas de empresários do setor. 
 

Cerca de 40 mil turistas visitaram o arquipélago de Ilhabela no feriado prolongado 
de Corpus Christi de 2008, “(...) superando as expectativas de comerciantes e 
hoteleiros, que esperavam um movimento baixo devido à baixa temporada e à 

queda na temperatura. A ocupação ficou entre 60% e 70% em alguns 
estabelecimentos”53. 
 

O município de Ilhabela utiliza a contagem de veículos da Dersa nas balsas de 
acesso ao arquipélago para fazer uma estimativa de número de turistas. Os outros 
municípios utilizam dados da Policia Rodoviaria e de ocupação de alguns meios 

de hospedagem, como é o caso de estimativas feitas pelo SINHORES e 
Prefeituras. 
 

Ainda em relação ao feriado de Corpus Christi de 2008 em Ilhabela: 
 

“De acordo com a Dersa (Desenvolvimento Rodoviário 
S/A), 9.933 veículos utilizaram o sistema de balsas para 
chegar ao arquipélago. O movimento foi 24,83% superior 
ao mesmo período do ano passado, quando a empresa 
registrou 7.842 carros. No total, 19.549 veículos 
utilizaram o sistema nos dois sentidos, ante os 15.660 
registrados no mesmo feriado do ano passado.O pico foi 
registrado na última quinta-feira, quando 2.939 carros 
entraram em Ilhabela, ante 2.011 no mesmo dia de 
feriado do ano passado. A Dersa realizou o 
levantamento a partir do dia 21 até ao meio dia do último 
domingo

54
.”  

 
Entre as propostas deste Seminário está a avaliação sobre a profundidade, a 
necessária regularidade e a abrangência destes estudos – unificando 

metodologias para os quatro municípios e o universo de empreendimentos 
turísticos da região – públicos e privados. 

Considera-se que este estudo de demanda, regular, profundo e abrangente, é 
base para qualquer atividade de planejamento e monitoramento do turismo 
regional – envolvendo tanto atores sociais privados, como públicos. 

 

Tabela 1.3.1.1.-1. Demanda Anual de Visitantes do PESM-NP (1991 A 1997) 

Ano Número de Média de visitantes no 
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 FIPE – MTUR apud palestra de Daniel Cachone. 
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 Informativo on line da Secretaria de Turismo e Fomento de Ilhabela, 2008, No 1. 
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 Ibidem. 
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Visitantes 

Estimados/Ano 

Verão 

(Dez/Jan/Fev) 

 

1991 30.000 Sem dados 

 

1992 50.000 Sem dados 

 

1993 50.000 Sem dados 

 

1994 130.000 Sem dados 

 

1995 142.000 66.920 (47,12%) 

 

1996 160.000 77.442 (48,40%) 

 

Fonte: SMA, 1998c. Adaptação, Patrícia Ortiz 2005. 

 

Tabela 1.3.1.1.-2. Média da Demanda no Verão* (Dez./Jan./Fev.) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BUSSOLOTTI, 1997 apud ORTIZ, 2005.* Este resultado foi estimado fazendo-se a projeção dos dados 

obtidos pelo Núcleo até junho de 1997.** Só foram encontrados dados documentais registrados até esta data – no 

estudo de 2005. 

 

Tabela 1.3.1.1.-3. Perfil do Visitante em 1991 e em 1997 no PESM-NP  

ANO TOTAL DEZ/JAN/FEV TOTAL ANUAL % DO ANO 
1995 66.920 142.000 47,12 

 

1996 77.442 160.000 48,40 
 

1997** 77.834 193.000 40,32 
 

DADOS DO PERFIL DO VISITANTE PESM-
NP 

1991 1997 

Procedência Interior de SP 45,1% 60% 
 

Grande SP 33,7% 40% 

Hospedagem Casa própria 30% 40% 

 
Casa alugada 

29% 25% 
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Fonte: BUSSOLOTTI, 1997 apud ORTIZ, 2005. 

 

Tabela 1.3.1.1.-4. Número de Visitantes do PESM Núcleo Caraguatatuba 
(de janeiro a julho de 2009) 

 

TOTAL 
PARCIAL 1368 

Escolares 676 

Visitantes 692 
     Fonte: PESM – Núcleo Caraguatatuba, 2009. 

 

Alguns atores da iniciativa privada geram dados acerca de seus 
empreendimentos, como é o caso da agência de receptivo Green Way, conforme 

podemos observar o número de visitantes atendidos em diferentes atividades da 
agência.  
 

Tabela 1.3.1.1.-5. Tabela do número de clientes atendidos por ano por atividade 
pela agência de receptivo Green Way. 

 

ANO Aulas de surf Trilhas Caiaque Tuim Parque 

2001 407 316 308  

Meio de 
Transporte 

Carro 86% 95% 

 
Ônibus 

11% 03% 

Característica 
do Grupo 

Família 56% 
 

75% 
 

Amigos 28% 21% 

Assiduidade 1ª vez 65% 
 

- 

Esporádico 18% - 

Assíduo - 37,5% 

Motivação 
para a visita 

 

Amigos 57,7% 
 

65% 

Outros 31,8% 23% 

Visita as trilhas Nunca  fez - 
 

76% 

Já fez - 35% 

Locais mais 
visitados 

Praia da Fazenda 95% 75% 

Cachoeira da Escada - 50% 

Tempo de 
Permanência 

um dia 95,8% 60% 
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2002 409 344 248  

2003 730 488 431  

2004 944 371 343  

2005 962 203 372 
Aberto em dez 

de 2005 

2006 1163 65 261 269 

2007 1173 10 216 355 
Fonte: Maria Luiza Monteleone – Diretora do Green Way Brasil e presidente da AMESS. 

 

Apenas o Centro de Visitantes do Projeto TAMAR, em Ubatuba, recebeu 93.430 
visitantes em 2008.  
 

Segundo palestra de Berenice Gallo, coordenadora da base do Projeto Tamar na 
Região, o público atendido no Projeto TAMAR são: “Turistas e moradores locais, 
de todas as faixas etárias, famílias, casais e pequenos grupos, Excursões de 

escolas (Estudos do Meio) e Excursões de Turismo Convencional.” 
 
Ela apresenta, no Seminário de Turismo Sustentavel, o seguinte gráfico com o 

perfil dos visitantes em grupos organizados: 
 

Gráfico 1.3.1.1.-2. Perfil dos visitantes em grupos organizados (Tamar-Ubatuba) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fonte: Projeto Tamar, base de Ubatuba, 2008. 

 
A palestrante, cita ainda que a procedência do público, que visita o TAMAR, é de: 

“cidades vizinhas, Vale do Paraíba, São Paulo, Capital e Interior, outros estados 
(MG, RJ, MS, PR)...” e que a cidade de origem dos grupos organizados são: São 
Paulo capital (15%), cidades do Vale do Paraíba (8%), cidades da Grande SP 

(9%), cidades do Litoral Norte (13%), cidades do interior (26%) e Ubatuba (29%). 
Os estados de origem dos grupos organizados que visitam o Centro de Visitantes 
do projeto TAMAR em Ubatuba são: Rio de Janeiro (47%), Mato Grosso do Sul 

(4%), Santa Catarina (9%), Minas Gerais (21%), Goiás (5%), Mato Grosso (1%) e 
Paraná (13%).  
 
 

1.3.1.2. Atrativos 
 

20%

54%

12%

11%

3%

Educação Infantil Ensino Fundamental

Ensino Médio Ensino Superior

Outros Grupos
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Historicamente, o turismo foi baseado nos atrativos. A abordagem proposta por 
este Seminário consiste em basear as ações de turismo sustentável para o Litoral 
Norte do Estado de São Paulo, em produtos turísticos. 

 
Esta abordagem, no entanto, não diminui a importância dos atrativos no turismo – 
apenas reforça e melhor posiciona a questão dos atrativos turísticos no processo 

mercadológico do turismo. 
 
Indo além das diversas formas de classificação de atrativos turísticos (natural ou 

cultural; rural, de aventura, ecológico, histórico-cultural etc.), o Seminário pretende 
chamar a atenção para a forma de gestão integrada sustentável desta grande 
diversidade presente na região. Principalmente ao se aproveitar as motivações 

iniciais que levam turistas para o Litoral Norte, mostrando outras ações possíveis 
para a viagem que está sendo feita e para viagens futuras. 
 

Pela abordagem mercadológica, espera-se que os turistas tenham contato com 
mais oportundidades de atrativos, distintas daquelas que motivaram inicialmente 
sua viagem. Podendo ficar mais tempo, conhecer novos lugares, demandar novos 

serviços e voltar mais vezes, em épocas distintas das tradicionais. 
 
Pela abordagem de sensibilização, espera-se que os turistas possam conhecer 

melhor a região, estabelecendo novas formas de relação com a mesma, 
valorizando aspectos ambientais, culturais e sociais que o Litoral Norte oferece. 
 

Este conjunto de abordagens, partindo da análise dos atrativos, certamente 
permite o desenho de novos produtos turísticos para o Litoral Norte. 
 

A diversidade de atrativos, apenas em sua porção exatamente costeira, pode ser 
resumida da seguinte forma – sem englobar trechos da planície que avança em 
direção à Serra do Mar, sem considerar trechos da própria Serra do Mar e sem 

considerar toda riqueza submersa: 
 

O Litoral Norte do estado de São Paulo é o trecho costeiro do eixo Rio 
de Janeiro - São Paulo, compreendendo uma faixa litorânea de 161 km, 
que se estende do Canal de Bertioga até Ubatuba, na divisa com o 
Estado do Rio de Janeiro, englobando 164 (cento e sessenta e quatro) 
praias e 17 (dezessete) ilhas. Sendo constituído pelos municípios de 
São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba, sua área total é de 
199.200 hectares (SÃO PAULO, 1996 apud ORTIZ, 2005). 

 

A seguir, são apresentados alguns dos atrativos regionais (citados nos 
documentos institucionais dos municípios e disponibilizados ao Seminário) – de 
forma resumida. 

 Praias. Exemplos de São Sebastião: das Cigarras, de São Francisco, 

do Arrastão, do Pontal da Cruz, do Porto Grande, Preta do Centro, 
Grande, das Pitangueiras, do Cabelo Gordo, da Barequeçaba, de 
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Guaecá, Brava de Guaecá, de Toque-Toque Grande, das Calhetas, 
de Toque-Toque Pequeno, do Santiago, de Paúba, de Maresias, 
Brava de Boiçucanga, de Boiçucanga, do Camburi e do 

Camburizinho, da Baleia, da Barra do Sahy, Preta de Juquehy e das 
Conchas, de Juquehy, da Barra do Una, do Engenho e da Juréia. 

De acordo com o documento “Oferta de Atrativos e Serviços” 
produzido pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura 

Municipal de São Sebastião, 2007, tais praias apresentam complexa 
descrição – integrando diversas possibilidades de atividades 
esportivas, educacionais, de descanso, de observação de fauna e 
flora e de visita a atrativos históricos marcantes. 

Exemplos de Ilhabela: Do Veloso; do Curral, Praia Grande, do julião, 
da Feiticeira, do Portinho, do Oscar, das Pedras Miúdas, do Perequê, 
do Itaguassú, do Itaquanduba, do Engenho D´Água, do Pequeá,  do 

Saco da Capela, de Barreiros, do Viana, Siriúba, Garapocaia, da 
Ponta Azeda, do Pinto, da Armação, de Pacuíba, do Jabaquara, da 
Fome,  do Poço, da Serraria, da Caveira, da Guanxuma, do 

Eustáquio, do Gato, de Castelhanos, Mansa, Vermelha, Figueira, 
Saco do Sombrio, Indaiauba, Enchova e Bonete. 
De acordo com o Documento da Secretaria de Turismo e Fomento 

de Ilhabela, respondendo a um levantamento feito pela Secretaria de 
Estado de Turismo e a FGV, há uma grande variedade de praias no 
município, algumas apresentam infra-estrutura para visitação 

(quiosques) e acesso facilitado de veículo, outras, no entanto, o 
acesso se dá apenas de barco ou trilha, como é o caso da Praia do 
Bonete. Algumas conhecidas pelas histórias relacionadas aos 

naufrágios, como é o caso da Praia da Caveira, assim conhecida 
graças ao trágico desastre do transatlântico Príncipe de Astúrias, que 
afundou em 1916, matando mais de 600 pessoas, parte dos corpos 

dos náufragos foram levados para esta praia, gerando muitas lendas 
e hsitórias em torno desta praia. 

 Outros atrativos em destaque – com ênfase em atrativos naturais. 

Exemplos de São Sebastião: Tuim Parque, trilhas (de variado 
percurso, motivação e duração) e atrativos (cachoeiras, mirantes 

etc.) do Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo São Sebastião, 
atrativos regulamentados na Reserva Indígena Guarani do Rio 
Silveiras e trilhas de longa duração (a exemplo da Trilha da Antiga 
Estrada de Limeira). 

 Atrativos culturais. Exemplos de São Sebastião: Centro Histórico 
(com diverso patrimônio tombado pelos órgãos federal, estadual e 

municipal – respectivamente, IPHAN, CONDEPHAAT e DPHC), Sítio 
Arqueológico, Capelas Caiçaras, Convento Franciscano Nossa 
Senhora do Amparo, Fazenda Santana e Igreja Matriz (Século XVII). 

 Outros atrativos em destaque – com ênfase em atrativos naturais. 

Exemplos de cachoeiras de Ilhabela: do Veloso, da Água Branca, do 
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Gato, do Areado, da Lage, Pancada D´ Água, dos Três Tombos, da 
Toca e o Poço da Pedra. Algumas cachoeiras são de fácil acesso, 
como é o caso da Cachoeira da Água Branca, é a mais visível de 

toda a Ilha, quem sai da balsa e se dirige para o norte, pode ver a 
cachoeira até de dentro do carro, olhando à direita ao passar sobre a 
segunda ponte da estrada. Há cachoeiras em propriedades 

particulares, como é o caso da Cachoeira da Toca, o local era sede 
de um antigo engenho de cana de açúcar, que produzia uma das 
melhores marcas de aguardente da região, o atual dono da fazenda, 
normalmente cobra R$ 4 de ingresso aos visitantes. 

Ilhabela, também se destaca pelos atrativos histórico-culturais. “Entre mais de 
30 engenhos que funcionaram na ilha, o da Fazenda da Toca, o Engenho da 
Cocaia e do Engenho D'Água ainda exibem suas moendas e maquinários que 
produziam cachaça e melaço até os anos 80”55. 

As Ilhas de Ilhabela merecem ênfase:  

 Santuário Ecológico da Ilha das Cabras. “Protegido por lei municipal, o 
Santuário Ecológico da Ilha das Cabras está localizado a menos de dois 

quilômetros da balsa, em direção aos bairros que ficam no sul de Ilhabela. 
A ilha das Cabras está afastada cerca de 300 metros da ilha de São 
Sebastião. O santuário foi criado em 1992 para proteger o ecossistema de 

fauna e flora marinha de um trecho da costa sul da ilha de São Sebastião, 
que vinha sendo ameaçada pela ação predatória de alguns poucos e mal 
informados mergulhadores. Com a sua instituição, o santuário ganhou uma 

estátua de Netuno, localizada na ponta sul da ilha das Cabras a cerca de 
sete metros de profundidade, e transformou-se em uma espécie de ponto 
de encontro dos amantes do mergulho. Peixes coloridos, algas e corais 

fazem parte deste cenário, que pode ser facilmente admirado por todos os 
que curtem a natureza marinha. Uma escola de mergulho localizada 
defronte a ilha das Cabras possui instrutores e equipamento para 
mergulho.” 56  

 Ilha dos Búzios - “Localizada a cerca de 30 quilômetros da Vila (o centro de 
Ilhabela), a ilha dos Búzios é parte integrante do Parque Estadual de 

Ilhabela. É um paraíso para o mergulho autônomo ou em apnéia. Por ali é 
comum a passagem de golfinhos, tartarugas e baleias. Diversos tipos de 
peixes e lagostas também podem ser vistos entre as pedras. A água 

geralmente é muito limpa, com mais de trinta metros de visibilidade, e a 
fauna marinha ao redor da Ilha de Búzios garante uma visão inesquecível. 
Na ilha dos Búzios estão estabelecidos cinco núcleos de comunidades 

tradicionais e que, no total, reúnem cerca de 200 moradores. Essas 
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 Estudo da Atividade Empresarial – Meios de Hospedagem do LN, documento produzido pela Consultoria de 
Administração geral – UO orientação Empresarial e SEBRAE. SP. Março de 2003. 
56

 Levantamento encaminhado pela Secretaria de Turismo do Estado de SP e Fundação Getulio Vargas. 
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comunidades estão localizadas no Porto do Meio, Pitangueiras, 
Guanxumas, Jerivá e Mãe Joana.”57 

 

 Ilha da Vitória – “Localizada a cerca de 35 quilômetros da Vila, possui as 
mesmas características naturais da ilha dos Búzios. No local existe um 

núcleo de comunidade tradicional, onde vivem cerca de 30 pessoas.”58 
 
Caraguatatuba também oferece atrativos diversificados, conforme descreve a 

equipe responsável pelo Documento “Estudo da Atividade Empresarial - Meios de 
Hospedagem – Litoral Norte”: 
 

“A cidade possui 18 praias, Mata Atlântica preservada e diversas 
opções de passeios. Caraguatatuba é ainda conhecida como a 
“Capital do Sorvete” devido à qualidade e sabor dos sorvetes 
naturais produzidos em suas sorveterias. Têm cerca de 40 km de 
costa com praias para todos os gostos: agitadas, tranqüilas e 
selvagens. As praias de Martin de Sá, Prainha, Indaiá, Coconha e 
Tabatinga estão entre as mais freqüentadas. A Martin de Sá é a 
mais badalada, ponto de encontro dos jovens.As praias Brava e 
Mococa, mais retiradas, são consideradas selvagens e tranqüilas. 
A Mococa tem areia monazítica, utilizada no tratamento de 
lesões.A Massaguaçu é ideal para prática de pesca de 
arremesso. As praias oferecem boas opções de lazer, como 
passeios de escuna até a Ilha do Tamanduá, uma das maiores 
atrações turísticas da cidade.A cidade oferece uma gastronomia 
variada, onde se destacam os pratos regionais como: a sirizada, o 
marisco na casca e o peixe azul-marinho, o mais tradicional da 
cozinha caiçara.”
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Uma das principais motivações de turistas que freqüentam a região é a prática de 
esportes.  Dentre os esportes que podem ser praticados em Ilhabela, por exemplo, 
podemos citar60:  

 
VELA  
 

“A caprichosa geografia da Ilha e do Canal de São Sebastião proporciona uma das 
melhores condições para prática de esportes a vela em todo o território brasileiro. 
Isso acontece não apenas porque a Ilha forma um obstáculo natural às grande 

ondas do mar aberto, mas também pelo efeito de canalização dos ventos na área 
do canal. Voltado para o sul e formando um corredor espremido entre as altas 
montanhas da Serra do Mar e da Ilha com picos que ultrapassam os 1.300m de 

altitude. o Canal de São Sebastião oferece aos velejadores águas calmas e ventos 
fortes durante a maior parte do ano. Aproveitando esse cenário, o Yatch Club de 
Ilhabela organiza anualmente, na segunda quinzena de julho, a Semana de Vela 

de Ilhabela. Com regatas diárias em várias categorias, como Laser, Hobbie Cat, 
Star e 470, o evento garantiu para a Ilha o título de Capital da Vela no Brasil.” 
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WINDSURF 
 

“Como outros esportes à vela, o windsurf também se beneficia do efeito de 
canalização dos ventos na área do Canal de São Sebastião (...) A Ponta das 
Canas, no norte da Ilha, é um dos melhores locais para prática de windsurf no 

Brasil. Um terreno à beira do mar é utilizado como base pelos windsurfistas, e nos 
dias de vento forte esse "point" fica totalmente congestionado. Mas há muitas 
outras opções para jogar sua prancha na água, como as praias do Pinto e da 

Armação, ao norte, e da Feiticeira e Grande, mais ao sul.” 
 
MERGULHO 

 
“Com as águas do Canal de São Sebastião abrigadas do mar aberto, graças à 
variedade de sua fauna marinha, e detendo título de maior cemitério de navios 

naufragados do Brasil, Ilhabela é um dos principais pontos de mergulho do país. 
Diversas empresas ministram cursos, alugam equipamentos e organizam 
excursões aos santuários submarinos e naufrágios ao redor da Ilha. O principal 

ponto de partida, tanto para cursos quanto para excursões, é o Santuário 
Ecológico da Ilha das Cabras, em frente à Praia das Pedras Miúdas, pouco mais 
de 2Km ao sul da balsa. Criado em 1992, o Santuário protege o delicado 

ecossistema ao redor da Ilha das Cabras, que vinha sendo ameaçado pelo 
mergulho predatório. A pesca e a caça submarina são agora proibidas na área. 
Uma estátua de Netuno, colocada a 7m de profundidade na ponta sul da Ilha das 

Cabras, marca o local de batismo dos aprendizes de mergulhador, e o ponto de 
encontro para os mais experimentados iniciarem suas aventuras. Outra excelente 
opção para quem pratica apnéia ou mergulho assistido é a Ilha de Búzios, a 25 

Km de distância. Golfinhos, tartarugas e baleias são vistos freqüentemente em 
suas águas límpidas, que oferecem as melhores condições para mergulho na 
região.” 

 
ESCALADA 
 

“A geografia da Ilha oferece uma grande variedade de locais para escalada, com 
diversos níveis de dificuldade. De pequenos paredões rochosos, perfeitos para o 
treinamento de iniciantes, até as encostas do Pico do Baepi, há um enorme 

potencial a ser explorado na Ilhabela.”  
 
CANYONING 

 
“As altas montanhas e os inúmeros rios que descem pelas encostas da Ilha, 
formando centenas de cachoeiras, oferecem um verdadeiro paraíso aos 

praticantes do canyoning ou descida esportiva de rios de montanha. Entre os 
melhores locais para a prática do canyoning por aqui estão a Cachoeira da Água 
Branca, a Cachoeira dos Três Tombos e, para os profissionais do ramo, a enorme 

Cachoeira do Gato.” 
 



60 

 

RAPPEL 
 
“O rappel, ou descida de encostas assistida por cordas, tem na Ilhabela um 

território vasto e, em face de seu enorme potencial, ainda pouco explorado. O 
relevo extremamente acidentado oferece inúmeros locais para a prática do 
esporte, desde grandes pedras espalhadas por toda a Ilha, perfeitas para o 

treinamento de iniciantes, passando pelas costeiras e chegando até gigantescos 
paredões rochosos, como as encostas do Pico do Baepi, com seus imponentes 
1.050m de altitude.” 

 
BIKE 
 

“Com diversas trilhas e estradas de terra que serpenteiam pelas praias e encostas 
de montanhas do Parque Estadual, a Ilha é um local perfeito para os praticantes 
do mountain bike. Não por acaso, Ilhabela é a terra de um dos melhores 

profissionais de mountain bike do Brasil, Edivando de Souza Cruz. Vando, como é 
conhecido, é tetracampeão do Torneio Interestadual de Mountain Bike. Para 
muitos moradores da cidade, a bicicleta é o principal meio de transporte. 

Particularmente ao sul da balsa, que tem a estrada à beira-mar asfaltada. Já o 
lado norte, da balsa até a praia de Garapocaia, é  incômodo para pedalar, devido 
ao calçamento de pedras. A grande pedida para os ciclistas é mesmo o mountain 

bike nas estradas de terra. Para começar, há opções mais suaves, como a estrada 
que leva até a praia do Jabaquara. Após o final do asfalto no norte da Ilha, são 
8km de subidas e descidas entre as montanhas e o mar, passando também pela 

praia de Pacuíba. Quem procura um percurso longo e está preparado para um 
grande desgaste físico, encontra sua melhor opção nos 22km de estrada que leva 
até a praia de Castelhanos. Saindo do nível do mar, chegando a mais de 800m de 

altitude e descendo até a praia novamente, não é programa aconselhável para 
quem está não está muito bem preparado fisicamente. Para os que procuram 
aventuras ainda mais radicais, a opção é a trilha da praia do Bonete. São cerca de 

15km repletos de buracos, pedras e muita, muita lama. A trilha passa também 
pelas cachoeiras da Lage e do Areado. Em diversos trechos é simplesmente 
impossível pedalar, e a bike tem que ser carregada nas costas. Mas o visual 

selvagem e o desafio ao equilíbrio e à resistência fazem dessa trilha uma prova 
irresistível para quem gosta de explorar seus limites.” 
 

OFF-ROAD 
 
“Ilhabela atrai muitos entusiastas e praticantes do off-road. As condições 

meteorológicas particulares da floresta tropical brasileira fustigam as estradas de 
terra com chuvas periódicas e alto nível de umidade, mantendo o barro sempre 
"no ponto" para exigir o máximo dos veículos e dos motoristas. É comum ver 

grupos de veículos 4X4 de diferentes marcas cruzarem a Ilha em animados 
comboios. Competições, passeios e eventos de entusiastas do Jeep Clube do 
Brasil, de usuários de jipes Engesa e outros modelos off-road costumam escolher 

Ilhabela como lugar ideal para colocar as máquinas e pilotos à prova. A grande 
atração da Ilha para os amantes do off road é a Estrada de Castelhanos. Com 



61 

 

seus 22 Km saindo do nível do mar, chegando a mais de 800 m de altitude e 
retornando ao litoral, essa antiga estrada, cuja conservação foi abandonada pelos 
poderes públicos, é mantida pelos jipeiros profissionais que transportam turistas 

para o lado desabitado de Ilhabela.” 
 
PESCA 

 
“Um dos principais pesqueiros do Brasil, a Ilha sedia importantes competições, 
como o Torneio de Pesca Oceânica, a mais tradicional prova desse tipo no Brasil, 

organizada pelo Yatch Club de Ilhabela. Diversas espécies de peixes são 
encontradas nas águas do arquipélago, como o Marlin Azul, considerado o maior 
troféu para qualquer pescador, Marlins Brancos, Dourados, Enchovas, Garoupas e 

Robalos. Bem no centro da Vila de Ilhabela, o Pier é palco de um pitoresco 
espetáculo noturno. Dezenas de pescadores se acotovelam lado a lado, e jogam 
na água anzóis presos a bóias com lâmpadas, que atraem os peixes conhecidos 

como Espada. Durante o dia, nas pedras da costeira que circunda o lado oeste da 
Ilha, é comum ver vários grupos de pescadores entretidos com seus caniços.” 
 

SURF 
 
“Normalmente, o nome Ilhabela não é ligado ao Surfe. As águas abrigadas do 

Canal de São Sebastião, propícias à vela, formam a  imagem mais associada à 
Ilha. Entretanto, Ilhabela possui alguns dos melhores pontos do litoral paulista 
para a prática do esporte. De difícil acesso, esses lugares compensam qualquer 

esforço com suas enormes ondas. O primeiro "point" para surfistas por aqui é a 
praia de Castelhanos. O vento leste cria nessa praia ondas com mais de 2 metros 
de altura, em formações perfeitas que proporcionam longos "rides". Mas o melhor 

lugar da Ilha para a prática do surfe é a praia do Bonete. Em seu canto esquerdo, 
ondas de 2 metros são comuns. Em dias de vento sul, essa praia distante, que só 
pode ser atingida de barco ou numa caminhada de 4 horas, é palco de ondas 

gigantescas. Nesses dias nem mesmo a praia de Maresias, festejada como o 
melhor "pico" do litoral norte de São Paulo tem ondas tão grandes quanto o 
Bonete.” 

 
Outros esportes praticados em Ilhabela: Treking, Montanhismo, Turismo Eqüestre, 
Kite Surf, Arvorismo, Tirolesa, Tênis, Caiaque, e Squash. 

 
Aliado as boas condições que a região apresenta para a prática de esportes, os 
eventos também começam a ser destaque na região, o que, se houver um 

planejamento, pode vir a contribuir com o problema da sazonalidade.  
 
Em Ubatuba, temos uma das etapas do WQS, evento mundial de surf, como 

também o Super Surf, campeonato brasileiro de surf e ainda é cenário do maior 
circuito municipal de surf do Brasil. 
 

Além dos eventos relacionados ao surf, Ubatuba incentiva a vinda de outros 
eventos esportivos, como a Corrida de Aventura, é uma espécie de rallie a pé, os 
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participantes recebem um mapa e devem fazer o percurso em menor tempo 
possível. O Campeonato Paulista de Maratonas Aquáticas e o triathlon (meio “iron 
man”) também recebem incentivo da prefeitura municipal, “(...) rallies também são 

realizados com sucesso na cidade. Destaque para o boogie anual de pára-
quedismo e para o encontro de ultraleves.” 
 

Segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Turismo de Ubatuba, 
atualmente o município possui em seu calendário anual, 42 eventos permanentes, 
sendo 21 desportivos, 3 feiras, 5 gastronômicos e 13 manifestações artísticas e 

culturais. 
 
Já lhabela, conhecida como a Capital da Vela  

 
“(...) pela excelência das condições de vento e mar do canal de São Sebastião, 
Ilhabela tem sido cenário de diversas competições que ocorrem durante o ano 

inteiro e trazem velejadores de todo o Brasil e de diversas partes do mundo. O 
município tem clubes náuticos, clubes e escolas de vela que oferecem todo tipo de 
serviço náutico; desde aulas e aluguel de embarcações até suporte para eventos 

de porte como a Semana de Vela de Ilhabela, a mais importante da América 
Latina. O sistema de ventos e correntes, existentes no canal que separa o 
arquipélago do continente, transformou o local em verdadeira raia de competições 

de vela e esportes náuticos. As “raias” para as velejadas variam de acordo com a 
direção do vento. Quando venta leste, a Ponta das Canas vira um dos melhores 
lugares do Brasil para a prática de windsurfe e kitesurfe. O visual de suas velas 

coloridas, cada vez em maior número, é um cenário que vale a pena ser 
apreciado. Quando venta sul, os velejadores praticam o esporte em toda a 
extensão do canal. Os melhores locais para a prática da vela são ao largo da 

Ponta das Canas, da praia da Armação, da praia do Pinto, da Ponta Azeda, da 
praia do Engenho D'água e da praia do Perequê.” 61 
 

A região atrai muitos mergulhadores em busca de belezas naturais do fundo do 
mar, mas as costeiras do arquipélago de Ilhabela, apresentam uma característica 
peculiar e que também atrai os mergulhadores, é o fato da região ser um 

verdadeiro cemitério de naufrágios. 
 
“Dezenas de naufrágios pontilham as costeiras do arquipélago de Ilhabela. A 

explicação para tantos naufrágios seria a de que as embarcações tinham seus 
instrumentos de navegação alterados por inexplicável e misterioso campo 
magnético; o que fazia as embarcações desviarem muitas milhas de suas rotas e 

colidirem em cheio com as rochas e lajes submersas da costeira. Exagero ou não, 
o caso é que a costa sul da ilha de São Sebastião é considerada o paraíso do 
mergulho em naufrágios. Dezenas de embarcações, entre rebocadores, 

cargueiros, veleiros antigos, vapores e navios de passageiros, além de servirem 
de moradia para os habitantes do fundo do mar, fazem a alegria dos modernos 
mergulhadores. Dentre as embarcações que foram ao fundo no entorno da ilha de 
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São Sebastião, podemos destacar os cargueiros brasileiros “Aymoré” (1920), 
“Therezina” (1919) e “Atílio” (1905), o britânico "Whator" (1909), e o espanhol 
"Príncipe das Astúrias" (1916), um luxuoso transatlântico que afundou em uma 

terça-feira de carnaval, registrando um número oficial de 477 mortes. Especula-se, 
porém, que também teriam morrido centenas de refugiados da I Guerra Mundial 
que estariam nos porões do paquete.”62 

 
As unidades de conservação da região abrigam os principais atrativos naturais, a 
visitação nestas áreas ocorre, principalmente, com fins de educação ambiental.  

 
No PESM, podemos citar algumas atividades relacionadas ao uso público 
desenvolvidas pelo Núcleo Caraguatatuba, que desde 1987 desenvolve um 

trabalho de educação ambiental junto ás escolas de ensino fundamental e médio, 
utilizando duas trilhas interpretativas: a trilha do Jequitibá e a do Poção.  
 

“A primeira mais utilizada por se tratar de um trilha considerada de fácil percurso, 
com pouco mais de 1km de extensão, seu formato é circular oferecendo a 
possibilidade de voltar ao ponto de partida sem repetir o percurso ou cruzar com 

outros visitantes, podendo ser percorrida no período de uma hora ela passa por 
uma piscina natural formada pelo rio Santo Antônio, onde o visitante poderá 
refrescar-se em suas águas límpidas. É a mais utilizada para a prática de 

educação ambiental com as escolas. A Trilha do Poção leva o visitante ao interior 
da floresta, uma mata mais fechada, onde é grande a diversidade de palmitos. Um 
dos símbolos mais ameaçados da Mata Atlântica, o palmito é fundamental no 

equilíbrio da floresta. 
Um pouco de sorte e o visitante poderá ver algumas das inúmeras espécies de 
aves que se alimentam dos seus frutos, como tucanos, araçari e jacutingas. No 

final da trilha, uma piscina natural formada pelas águas do Ribeirão do Ouro 
aguarda o visitante. Com 3.500 metros, a trilha pode ser percorrida em três horas 
(ida e volta) (...).”63  

 
O Sítio Arqueológico São Francisco, em São Sebastião, merece destaque, 
localizado na Praia da figueira, está inserido no PESM Núcleo São Sebastião, na 

cota 270. 
 
 “(...) compõe-se de elementos arquitetônicos que evidenciam uma unidade 

produtiva implantada sobre terraços construídos. Apresentam vestígios de 
edificações, sistema de captação de água, estradas, bolsões e cultura agrícola e 
áreas de descarte de material, dentre outros.”64 
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“O complexo apresenta técnicas construtivas consoantes com as encontradas nas 
grandes construções da faixa litorânea brasileira, do século XVI ao XIX, isto é, o 
emprego de estrturas de alvenaria de pedra, barro e cal e pau-a-pique, estas 

geralmente utilizadas em paredes internas e em construções secundárias.”65 
 
O complexo é composto pela “Casa de Morada”, a capela, o terraço, área de 

produção do açúcar e área de produção de farinha. 
 
 

1.3.1.3. Acesso Fisico 
 

O acesso (físico) à destinação turística define certas características do produto 

turístico. Tamanha é sua importância que pode ser o elemento que difere um 
produto de outro – analisando a partir deste enfoque. 
 

O Litoral Norte de São Paulo possui prioritário acesso rodoviário (principalmente 
gerido pelo sistema estadual – as SPs: 150 – Anchieta, 160 – Imigrantes, 099 – 
Tamoios, 055 – Rio-Santos, 070 – Ayrton Senna / Carvalho Pinto, 125 – Osvaldo 

Cruz e 098 – Mogi-Bertioga; com presença forte de rodovias federais – as BRs: 
116 – Presidente Dutra e 101 – Rio-Santos; e com capilaridade por meio de 
estradas municipais e até privadas), e práticas de acesso marítimo (com o Porto 

de São Sebastião e várias marinas na região) e aéreo (com aeroporto central em 
Ubatuba, gerido pelo sistema estadual; além de pistas de pouso e helipontos 
diversos) – com potencial para grande expansão e integração entre tais modais.  

 
Por outro lado, todos os acessos demandam re-planejamento e monitoramento 
regular enquanto elementos fundamentais do espaço turístico que compõem tais 

produtos turísticos do Litoral Norte – e não apenas como vias de escoamento de 
pessoas e carga. Dessa forma, aspectos como sinalização (dinâmica), mirantes, 
paisagismo, integração de outros usos dos acessos e serviços de apoio oferecidos 

aos visitantes – podem ser colocados na pauta, justamente neste momento em 
que se prepara a instalação de postos de pedágio nas estradas da região, em 
pleno processo de repasse de sua gestão do governo estadual para a iniciativa 

privada. 
 
 

1.3.1.4. Mídias 
 

As mídias, locais ou não, representam papel fundamental na construção dos 

produtos turísticos sustentáveis – buscando preparar constantemente os 
empresários, a sociedade, turista e outros atores sociais para a realidade que 
corresponde à região. 
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O Seminário procura abordar esta questão sugerindo, ainda, o estudo e aplicação 
de novas mídias – afins a cada público que se deseja atingir. De twitter a rádios 
locais, de televisão a teatro popular, é infinita a gama de possibilidades que se 

desenha para comunicação e informação sobre a sustentabilidade do turismo 
sustentável na região. 
 

Em relação ao uso de apresentações teatrais como instrumento de comunicação 
na região, podemos citar o trabalho do Grupo Pés no Chão, ONG cediada em 
Ilhabela, mas que atua nos quatro municípios, com suas performances voltadas 

para a questão ambiental. É um entretenimento, mas é também um trabalho de 
educação ambiental muito importante e eficiente para a sensibilização do turista 
que está em lazer. 

 
Há iniciativas para a divulgação da região, mas de forma geral, são ainda  
participações pontuais em feiras na capital, nem sempre contando com os quatro 

municípios. 
 
Ubatuba realiza algumas ações “tímidas de marketing” (tímidas, diante de seu 

potencial), tais como: a criação de um DVD Institucional, com ênfase nos atrativos 
naturais; alguma participação em eventos e feiras com repercussão nacional e 
internacional; publicação esporádica de matérias em mídia especializada. 

 
“A Secretaria Municipal de Turismo e Fomento de Ilhabela vem participando de 
feiras no Brasil e exterior para divulgar seus atrativos turísticos na baixa 

temporada. Na próxima semana a secretaria estará realizando palestras para 
qualificar operadores turísticos da Argentina e Uruguai que comercializam pacotes 
turísticos com destino ao arquipélago.” 66 

 
 

1.3.1.5. Infra-Estrutura e Serviços Básicos. 

 
Como elemento necessário para a construção de um produto turístico sustentável, 
o Seminário recomenda detalhado estudo integrado (aproveitando todo material 

produzido sobre a temática), planejamento, investimento e acompanhamento da 
infra-estrutura e dos serviços básicos na região. Este documento não tem a 
capacidade de esgotar esta análise, nem a intenção, mas apenas de alertar para 

sua extrema necessidade e para ilustrar certos aspectos. 
 
Vale destaque para a necessidade de se qualificar tanto a infra-estrutura como os 

serviços básicos afins. Ou seja, como exemplo isolado, não basta que os produtos 
turísticos estejam integrados a um novíssimo sistema hospitalar de emergência, 
mas também a profissionais da saúde exemplares e motivados para este trabalho. 
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De forma ilustrativa, seguem alguns dados sobre infra-estrutura e serviços básicos 
da região. Esta apresentação tem a função de evidenciar a necessidade de se 
pensar em escala regional, ao mesmo tempo em que se pensa nas escalas locais 

– mesmo nos casos de saneamento e de coleta de resíduos sólidos. Tentando 
abordar por outro aspecto: o turismo sustentável deve lidar com áreas aonde o 
turista irá e nas áreas onde sua presença pode representar impacto - mesmo que 

indireto – desta forma, a questão básica (infra-estrutura e serviços) deve chegar 
de forma satisfatória a áreas rurais e naturais, e não apenas em áreas urbanas. 

Tabela 1.3.1.5.- 1- Situação dos Resíduos Sólidos no Litoral Norte 

 
Informação Caraguatatuba Iihabela São Sebastião Ubatuba 

Resíduos domiciliares 

% domicílios atendidos 
por coleta regular 

95% 98% 100% 100% 

Produção média mensal 
normal 

2.250 ton/mês 416 ton/mês 1.776 ton/mês 1.900-2.300/mês 

Produção média mensal 
em temporada 

5.100 ton/mês Não disponível (nd) 2.632 ton/mês 4.500- 
5.200ton/mês 

Órgão municipal 
responsável pela coleta 

Secretaria de Serviços 
Públicos 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

Nd Nd 

Empresa coletora Pioneira Pioneira ENOB SANEPAV 

Destino dos resíduos Aterro na Fazenda 
Serra Mar 

Aterro Sanitário de 
Tremembé 

(Onyx- Sasa) 

Aterro Sanitário de 
Tremembé 

 (Onyx- Sasa) 

Aterro Municipal 

Coleta Seletiva 

% domicílios atendidos 
por coleta seletiva 

3% 90% 100% 70% 

Quantidade média 
mensal coletada 

Nd 62,8 ton/mês 187 ton/mês 40 ton/mês 

Órgão municipal 
responsável pela coleta 

Não há Secretaria de Meio 
Ambiente 

Nd Prefeitura 

Resíduos de Serviços de Saúde 

Produção média mensal  9.000 Kg/mês 1.756,34 kg/mês Nd 3.900 Kg/mês 

Órgão municipal 
responsável pela coleta 

Secretaria de Serviços 
Públicos 

Secretaria de  Saúde Nd Nd 

Empresa coletora Pioneira Pioneira ENOB SANEPAV 

Destino dos resíduos Incinerado em Suzano Incinerado em Suzano ATT Ambiental Incinerador de 
Jacareí 

Fonte: Prefeituras Municipais – 2005/2006 apud Diagnóstico Regional do Litoral Norte, produzido pela Agenda 21 do Litoral 
Norte, 2007. 

         Tabela 1.3.1.5.-2 - Qualidade de águas interiores 
 

 
NOME DO MANANCIAL 

Nº de colônias de 
Coliformes fecais/100mL 

 

Nº de colônias de 
Coliformes fecais/100mL 
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CARAGUATATUBA 
 

 

Coleta em abril de 2004 

 

Coleta em novembro de 
2004 

Rio Massaguaçú 6.500 1.440 

Rio Guaxinduba 4.600 4.200 

Rio Juqueriquerê 5.600 880 

Rio Santo Antônio ou Rio 
do Ouro 

5.200 2.800 

Rio Lagoa 3.400 1.120 

 

ILHABELA Coleta em maio de 2004 Coleta em dezembro de 

2004 

Ribeirão da Água Branca 7.600 3.300 

Córrego Itaguaçú 11.000 6.800 

Rio Quilombo 144 3.800 

Rio Nossa Senhora da 

Ajuda 

6.800 25.000 

Rio ao Sul da Praia do 

Curral 

1.640 960 

 

SÃO SEBASTIÃO 
 

 

Coleta em março de 
2004 

 

Coleta em dezembro de 
2004 

Rio Boiçucanga 1.120 248 

Rio Maresias 2.600 5.400 

Rio Saí 4.500 960 

Rio Camburí 4.100 1.200 

Rio Una 2.500 8.600 

Rio Jaraguá ou Rio São 

Tomé 

10.200 3.800 

Rio Paúba 1.180 2.800 

Rio São Francisco 10.200 4.200 

Córrego Ipiranga 10.700 112.000 

Córrego Outeiro 11.200 10.100 

UBATUBA Coleta em abril de 2004 Coleta em novembro de 

2004 

Rio Itamambuca 184 1.680 

Rio Grande – ponto 1 9.600 1.280 

Rio Grande – ponto 2 9.200 1.320 

Rio Lagoa ou Rio Tavares 2.500 1.040 

Rio Perequê-Mirim 12.000 1.400 

Rio Acaraú 9.200 1.280 

Rio Maranduba 3.000 1.000 

Rio Indaiá 1.560 840 

Rio Escuro 5.800 1.040 
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Rio Lagoinha 7.800 1.240 
OBS: Limite Máximo definido pela Resolução CONAMA 20 – 1000 Coliformes fecais/100mLpara águas de classe 2 
Fonte: CETESB apud Diagnóstico Regional do Litoral Norte, produzido pela Agenda 21 do Litoral Norte, 2007.  

 
Tabela 1.3.1.5.-3 – Comparativo da infra-estrutura dos quatro municípios do LN  

 

Itens Caraguatatuba Ilhabela São Sebastião Ubatuba 

Administração 
Pública 

9 2 6 5 

Agências Bancárias 6 4 9 6 

Alojamento e 
Alimentação 

629 381 670 799 

Atividades 
Financeiras 

28 1 8 11 

Comércio Atacadista 117 9 39 73 

Comércio Varejista 1.928 660 1.435 1.550 

Consumo Per Capita 
Rural 

4.245,10 1.783,51 2.587,36 2.369,35 

Consumo Per Capita 
Urbano 

9.643,48 9.341,04 9.869,05 9.683,47 

Construção 80 10 121 82 

Correios e 
Telecomunicações 

5 1 4 4 

Domicílios Rurais 1.045 95 211 337 

Domicílios Totais 30.158 7.955 23.409 24.305 

Domicílios Urbanos 29.113 7.860 23.198 23.968 

Educação 49 18 26 35 

Prod./ Distr. 
Eletricidade Gás E 

Água 

6  
 

2 3 6 

Número de Empresas 

Agribussiness 

10 0 5 5  

 

Número de Empresas 

Comércio 

2.045 669 1.474 1.623 

Número de Empresas 

Industriais 

222 42 181 182 

Número de Empresas 

Serviços 

1.642 607 1.479 1.826 

Número de Empresas 

Total 

3.919 1.318 3.139 3.636 

Frota 24.277 6.801 14.425 17.359 

Indústria Extrativa 6 0 3 6 

Indústria Em Geral 129 30 52 86 

IPC TARGET 0,06353 0,01669 0,05144 0,05305 

Posição No Ranking 

De Consumo 

77  

 

196 89 86 
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Estadual 

Posição No Ranking 
De Consumo 

Nacional 

228  
 

710 275 267 

Reciclagem 1 0 2 2 

Serviços Em Geral 816 169 630 898 

Serviços De Saúde 41 9 27 27 

Total Do Potencial De 

Consumo 

957.092.852 251.418.620 775.006.394 799.144.183 

Potencial De 

Consumo Rural 

17.133.212 574.289 2.072.473 3.618.003 

Transportes 59 22 99 41 
 

Fonte: Adaptação feita a partir de consulta de quatro documentos  do SEBRAE-SP, referentes aos quatro municípios do 
Litoral Norte, intitulados “Potencial de Consumo – SEBRAE -SP”.
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1.3.1.6. Infra-Estrutura e Serviços Turísticos. 

 
No caso de infra-estrutura turística e dos serviços turísticos, há necessária 
integração em sua análise, planejamento, gestão e monitoramento. Sem a 

pretensão de encerrar esta análise no escopo do presente documento, mas 
abrindo esta discussão para o Seminário, são apresentados alguns dados iniciais.  
 

A integração pode ser exemplificada pela evidente relação feita pelo turista entre a 
infra-estrutura e os serviços turísticos em questão. No caso, em um restaurante, 
tomado para este exemplo, torna-se fundamental trabalhar a sustentabilidade 

tanto em relação aos serviços (capacitação de funcionários, formulação de 
receitas com ingredientes locais etc.) que abriga, quanto em relação a sua infra-
estrutura (esgotamento, circulação natural de ar, iluminação natural etc.). 

 
 

1.3.1.6.1. Meios de Hospedagem. 

 
Elemento importante na formulação de produtos turísticos, os meios de 
hospedagem representam um dos maiores tempos na relação direta com o turista 
– considerando todo tempo que passam na região durante sua estada. 

 

A questão da hospedagem foi discutida anteriormente neste texto, mas cabem 
alguns detalhes (como o número de leitos e qualificação da hospedagem) que são 
apresentados a seguir. Cientes de que há várias abordagens para a 

sustentabilidade em hospedagem na região, que merecem estudo para sua 
ampliação – a exemplo das atividades realizadas por ABIH-SP, Associação de 
Hotéis – Roteiros de Charme, e Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 
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 Documentos cedidos, via correio eletrônico, por Ivana Tomie de Boris Davidoff – agente de 
desenvolvimento do posto SEBRAE de Ilhabela, em agosto de 2009. 
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Também é fundamental a discussão aprofundada sobre a segunda residência na 
região – gerando análises diversas, como: motivações para os visitantes que se 
hospedam neste tipo de hospedagem, sistemas de comunicação com tais 

visitantes, questões trabalhistas associadas aos empregados, ocupação de novas 
áreas de forma constante etc. 

 

Tabela 1.3.1.6.1-1 - Número de Meios de Hospedagem e Leitos do LN-SP 

Municípios Número de Meios de 
Hospedagem 

Numero de Leitos 
Disponíveis 

Ilhabela 
 

90 Meios de Hospedagem 3.500 leitos 
 

São Sebastião 
 

207 Meios de Hospedagem 4.216 leitos 

Ubatuba 
 

120 Meios de Hospedagem 8.463 leitos 

Caraguatatuba 
 

34 Meios de Hospedagem 3.266 leitos 

TOTAL 

 

451 19.445 

Fonte: SEBRAE, 2003. Adaptação, Patrícia Ortiz (2005). 

 
Estes dados merecem produtiva atualização e consenso, visando 
monitoramento e divulgação regulares, diante de algumas (normais) 

disparidades observadas em função das fontes e, provavelmente, 
metodologias. A exemplo da questão de leitos e número de estabelecimentos 
de hospedagem turística em Caraguatatuba, cuja Prefeitura Municipal tem em 

seus cadastrados, 56 meios de hospedagem, totalizando 1.459 aptos e 5.005 
leitos, superior aos valores observados na Tabela 1.3.1.6.1-1. O mesmo ocorre 
com Ubatuba, cuja Secretaria Municipal de Turismo apresenta 185 meios de 

hospedagem legalizados em seus cadastros, distinto do observado na tabela 
em referência. 
 

Tabela 1.3.1.6.1.- 2 – Perfil da Hospedagem na Região 
 

Características Meios de 
Hospedagem do Litoral Norte 

Características dos Clientes 
dos Meios de Hospedagem 
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Os meios de hospedagem têm 47,2 
UH´s (unidades habitacionais); 

 
Cada UH têm 23,2 m² ; 

 
As empresas têm 128 leitos; 

 
A taxa de ocupação na alta temporada 

é de 91,5%; 
 

A taxa de ocupação na baixa 
temporada é de 27,8%; 

 
Cada meio de hospedagem atende 

em média 296 clientes por mês, 
considerando-se que cliente é 

ocupante de 1 UH; 
Na média geral,, 84% dos clientes são 
turistas e estão viajando a lazer e 16% 

estão a negócios/trabalho; 
 

Os turistas, tanto os de lazer como os 
de negócio, as seguintes origens: 

65,8% São Paulo-Capital; 18,8% SP – 
Interior; 4,9%  MG; 3,3%  RJ; 4,9%  

Outros estados; 2,4% Exterior 
 

A permanência de cada turista, seja 
de lazer ou de negócio, é de 2,84 dias; 

 
Quanto a classe social: 10% 

pertencem à classe Alta; 43,3% 
pertencem à classe Média 

 Alta; 40% pertencem à classe Média; 
6,7% pertencem à classe Média 

Baixa; 
 

40% das empresas trabalham em 
parceria com agências de turismo / 

viagem; 
 

88% das empresas oferecem algum 
tipo de passeios aos seus clientes, 

notadamente de barcos / jipes / 
ecológicos, através de uma parceria 

com terceiros; 
 

Deste total, apenas 30% são ativos e 
realmente oferecem aos seus 

clientes e/ou programam alguns 
roteiros/passeios; 

 
Os meses de baixa ocupação são: 

maio, junho e julho; 
 

Os meses de alta ocupação são: 
janeiro, fevereiro e dezembro; 

 
Nos grupos compostos de classes 
Média e Média Baixa, são em sua 
maioria de turistas de negócios, 

principalmente de representantes 
comerciais / vendedores, sendo 

quase que a totalidade de homens; 
 

Nas demais classes sociais, há uma 
igualdade entre os turistas de lazer – 
metade de homens e a outra metade, 

de mulheres; 
 

Quanto à faixa etária: 
- 14% estão entre 18 e 29 anos; 
- 54% estão entre 30 e 39 anos; 
- 14% estão entre 40 e 49 anos; 
- 14% estão entre 50 e 59 anos; 

4% têm mais de 60 anos. 
Fonte: SEBRAE, 2003. Adaptação, Patrícia Ortiz, 2005. 

 
Conforme podemos observar na tabela Tabela 1.3.1.6.1.- 3, de 1998 a 2001, 
temos um pequeno aumento no uso de hotéis e pousadas como meios de 

hospedagem e uma dimunição de casa de amigos e casa alugada. Para o 
desenvolvimento turístico da região do Litoral Norte, este é um dado relevante, 
reforçando a necessidade de trabalho conjunto com meios de hospedagem 

hoteleiros e não-hoteleiros, para planejamento, monitoramento e gestão do 
turismo regional. 
 

  Tabela 1.3.1.6.1.- 3 Tendências no uso de hotéis e pousadas 
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Fonte: Fipe/USP apud Estudo da Atividade Empresarial , 

 Meios de Hospedagem – Litoral Norte 2003.
68

 

 
No Seminário de Turismo Sustentável, Bruno Omori, diretor executivo da ABIH-
SP, apresentou o Programa de certificação dos meios de hospedagem, que 

tem como objetivos: 
 

• “Contextualização dos principais envolvidos com os impactos gerados pelo setor; 
• Contribuir para a prevenção e a minimização dos impactos ambientais e sociais 

decorrentes do empreendimento; 
• Realizar processos formativos na área de Educação Ambiental durante o período 

de efetivação do Programa, para capacitar empreendedores e funcionários como 
agentes multiplicadores de educação ambiental; 

• Incentivar a formação de hábitos e atitudes ambientalmente corretas junto aos 
empreendedores, funcionários, usuários e comunidade local; 

• Produzir material educativo e instrucional fundamentado na análise dos problemas 
sócio-ambientais locais, para subsidiar as ações do Programa; 

• Orientar os empreendimentos participantes no processo de aquisição do selo 
verde.”

69
 

 

A necessidade de atingir a tais objetivos se justifica devido ao: 
 

• “Aumento dos impactos ao meio ambiente em virtude do 
crescimento do fluxo turístico; 

• Número significativo de empreendimentos que não observam os 
preceitos de preservação do meio ambiente; 

• Reduzido número de empreendimentos que interagem com a 
comunidade; 

• Ausência de parcerias que possibilite a educação ambiental entre o 
empreendedor, funcionários e turistas.”

70
 

 
As linhas de ação do programa em relação ao empreendedor: 
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 Estudo da Atividade Empresarial - Meios de Hospedagem – Litoral Norte, documento produzido pela 
Consultoria de Administração Geral – UO Orientação Empresarial e SEBRAE SP. Março / 2003. 
69

 Palestra de Bruno Omori, diretor executivo da ABIH-SP, proferida no Seminário “Turismo Sustentável no 
Litoral Norte de SP: Desenvolvimento Participativo de Produtos Sustentáveis de Turismo Regional”, em 28 
ago. 2009. 
70

 Palestra de Bruno Omori, diretor executivo da ABIH-SP, proferida no Seminário “Turismo Sustentável no 
Litoral Norte de SP: Desenvolvimento Participativo de Produtos Sustentáveis de Turismo Regional”, em 28 
ago. 2009. 

Hospedagem 1998 2001 

Casa de amigos 73,2% 65,9% 

Casa alugada 5,3% 5,0% 

Casa própria 2,4% 3,2% 

Hotel 11,5% 15% 

Pousada 2,9% 5% 
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 “Contextualização a empreendedor as tendências e oportunidades 
de novos mercados surgidos pela adequação ambiental do 
empreendimento; 

   Demonstração da relação custo beneficio oriundas do processo 
de implantação de um sistema ecoeficiente para o empreendimento. 

   Benefícios para aquisição do selo verde; 

   Orientação para efetivação das diretrizes elaboradas pelo 
protocolo, para certificação do empreendimento.”

71
 

 
As linhas de ação do programa voltadas aos funcionários de Meios de 

Hospedagem: 
 “Preceitos da ecoeficiencia;  

 Economia e otimização no uso dos recursos (água e energia); 

 Ações e práticas sustentáveis; 

 Política dos três “R’s” (Reduzir, Reciclar e Reutilizar); 

 Benefícios gerados pela otimização do uso dos recursos 

 Atividades práticas; 

 Capacitação de Multiplicadores das diversas áreas operacionais.”
72

 
 

As linhas de ação voltadas ao hóspede/turista: 
 

 “Ações simultâneas com parceiros da cadeia produtiva para 
sensibilização; 

 Organização de campanhas com o foco para educação ambiental; 

 Disseminação de conhecimento e informações sobre práticas de 
preservação ambiental por meio de recursos áudio visual; 

 Atividades recreativas com ênfase na educação ambiental 
proporcionadas ao usuário.”

73
 

 
Para a comunidade: 

 “Inserir as preocupações com a conservação do meio ambiente 
nas práticas organizativas da comunidade, através de lideranças 
comunitárias e população em geral; 

 Integração por meio de parcerias com os empreendimentos.”
74

 

 
No Anexo I, o leitor poderá conhecer exemplos de planilhas de certificação do selo 
verde, apresentados no Seminário de Turismo Sustentável por Bruno Omori. 

 
No Apêndice II, apresentamos o perfil dos empresários de Meios de Hospedagem 
do Litoral Norte de São Paulo, SEBRAE, 2003. 

 
No Seminário de Turismo Sustentável, em 29 de agosto, foi apresentada ainda a 
Certificação Brasileira para o Turismo Sustentável, com atual ênfase em meios de 

hospedagem e ações em alguns pilotos do Vale do Ribeira – Litoral Sul paulista, 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
74

 Ibidem. 
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de Ubatuba e de Paraty, RJ – em projeto da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica, patrocinado pelo Ministério do Turismo. 
 

“A RBMA é sócia-fundadora do CBTS – Certificação Brasileira para o Turismo 
Sustentável, que em conjunto com diversas instituições elaborou a NBR 15401 - 
Meios de hospedagem - requisitos para a sustentabilidade.”75 

 
“Faz parte da ABETA e também participou da elaboração de diversas normas para 
o turismo aventura (Norma para Condutores, Norma de Espeleoturismo, Norma de 

Técnicas Verticais, dentre outras que ainda estão em elaboração).”76   
 

“Apoiou a implementação da Norma Nacional de Hospedagem (original – 
54:2004 para Meios de Hospedagem – Requisitos de Sustentabilidade 
do PCTS - Programa de Certificação em Turismo Sustentável) - 
Programa Bem Receber, em parceria com o Instituto de Hospitalidade, 
em 17 empreendimentos do Vale do Ribeira.”

77
 

 
O “Programa Bem Receber” e seus objetivos: 

 
“O Programa Bem Receber – Qualificação Profissional e Gestão 
Sustentável busca contribuir para o aumento da qualidade dos serviços 
no setor de turismo e da competitividade dos destinos brasileiros. 
Os objetivos do Programa são alcançados por meio da implementação 
de ações de qualificação e de certificação voltadas para pessoas e para 
sistemas de gestão da sustentabilidade em micro e pequenos meios de 
hospedagem.”

 78
 

 
E os Resultados do Programa de Certificação para o Turismo Sustentável, no 
caso dos projetos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica: 

 
 “Certificação de 30 profissionais em Hospitalidade para Supervisores e 
Gerentes; 
 Diminuição da geração de resíduos sólidos, média de 30%; 
 Diminuição do consumo dos recursos naturais (água e energia), média 
de 20%; 
 Integração entre os empreendedores, contribuindo para uma visão de 
destino e não de concorrência; 
 Apoio à criação de uma cooperativa de lixo no município de Iporanga 
por iniciativa do grupo de pousadas que estão no programa;  
 Implantação de um Sistema de Gestão da Sustentabilidade, visando 
sua melhoria contínua.”

79
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 Palestra proferida por Marcéu Pereira e Paul Dale, em substituição a Ana Lopez – Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica, no Seminário de Turismo Sustentável, em 29 ago. 2009. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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 Palestra proferida por Marcéu Pereira e Paul Dale, em substituição a Ana Lopez – Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica, no Seminário de Turismo Sustentável, em 29 de agosto de 2009. 
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Os programas de certificação apresentados  poderão motivar empresários do 
setor atuantes na região do litoral norte a se adequarem para a conquista destas 
certificações. 

 
 
1.3.1.6.2. Alimentos & Bebidas. 

 
O setor de alimentos e bebidas do Litoral Norte apresenta intensa dinâmica, com 
base em organização por municípios – no caso, por associações municipais, a 

exemplo da AREUBA – reunindo estabelecimentos de Ubatuba –, vinculada à 
ABRASEL-SP. 
 

Segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Turismo de Ubatuba, 
atualmente o município conta com 91 restaurantes, 34 bares, 35 sorveterias e 125 
lanchonetes, totalizando 285 estabelecimentos do setor de Alimentos e Bebidas, 

além de 77 quiosques. 
 
O estudo do setor, de forma regional, ainda está em andamento, mas merece 

destaque, em relação à sustentabilidade, o trabalho de valorização de aspectos 
culturais típicos e a valorização da cultura local. A exemplos do V Festival 
Gastronômico de Ubatuba (promovido pela AREUBA – ABRASEL-SP, com 

Premiação de Receitas Sustentáveis – tendo apoio do IA-RBMA, da Associação 
Cunhambebe e da UNITAU-Ubatuba), e do evento do setor para Caraguatatuba. 
Este estudo deve ser conduzido a verificar aspectos relacionados à integração das 

iniciativas. 
 
Isoladamente, são vários estabelecimentos que procuram trabalhar receitas, 

arquitetura e paisagismo, fornecedores e outros elementos, como instrumentos da 
gastronomia sustentável. Merece destaque o restaurante Papagalli em Ubatuba, 
que apóia a anos consecutivos a manutenção, o plantio, e as iniciativas de 

recuperação de áreas de jundú, no município de Ubatuba, e como parte do 
paisagismo do restaurante.   

 

 
1.3.1.6.3. Guias, Monitores Ambientais e Monitores Ecológicos Culturais. 
 

O serviço de guias e monitores representam um dos maiores trunfos da cadeia 
produtiva do turismo sustentável – por permitir presença física de porta-voz do 
turismo receptivo, em seu pleno momento de descoberta da região. Há muito que 

fazer neste setor, diante de todo potencial. 
 
Em março de 1998, é iniciado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo, a partir da resolução SMA - 32, um trabalho de formação de monitores 
ambientais para atuar dentro das unidades de conservação do Estado – sempre 
com parceiros locais. Este processo sofreu várias atualizações e melhorias, desde 

então, inclusive com ações municipalizadas, como no caso de São Sebastião – 
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junto ao Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo São Sebastião – e à 
Prefeitura local, com relatado a seguir. 
 

Foram realizados cursos de formação nas unidades de conservação do litoral 
norte paulista a partir deste período. O que se observa atualmente, no entanto, é a 
dificuldade de inserção destes monitores no mercado de trabalho e nos produtos 

turísticos regionais. 
 
Algumas associações foram criadas, mas boa parte encontra-se sem usar seu 

potencial integral, quando não estão desarticuladas. Pode-se usar como exemplos 
de associações criadas, os casos de São Sebastião, de Caraguatatuba, de 
Ubatuba e de Ilhabela. 

 
O primeiro grupo de monitores do município de São Sebastião era composto por 
40 pessoas que se formaram em 1998/1999, como parte do Programa de 

Ecoturismo, Educação e Proteção Ambiental de São Sebastião.80 
 
O curso foi realizado por meio da parceria entre IF – Instituto Florestal; PMSS – 

Prefeitura Municipal de São Sebastião; e o FAT – Fundo de Amparo ao 
Trabalhador - com conteúdo baseado na resolução SMA 32. 
 

Antes da realização do curso o município de São Sebastião já contava com cinco 
monitores de ecoturismo que se formaram em curso realizado no Núcleo 
Picinguaba do PESM, em parceria com o IF - Instituto Florestal e PPMA - Projeto 

de Preservação da Mata Atlântica. 
  
Em 1999, foi fundada a AMESS – Associação de Monitores de Ecoturismo, 

Guardas-parque e Monitores Culturais de São Sebastião. 
 
No início, a AMESS funcionou muito bem, com apoio da Secretaria de Turismo, 

depois como as demais da região, ficou enfraquecida e houve a perda da 
mobilização de seus membros. Segundo depoimento de Maria Luiza Monteleone, 
atual presidente da AMESS, no início “(...) tínhamos que agendar a Trilha 

completa do Ribeirão de Itú com bastante antecedência, pois havia muita procura 
por parte das agências de São Paulo e região.” Depois com a falta de apoio 
político ao Programa de Ecoturismo, e com vários assaltos ocorridos  na 

Cachoeira do Ribeirão de Itú e Praia Brava, os roteiros forma vistos como 
inseguros. 
 

Em 2007, o município de São Sebastião realizou outro curso pela PMSS com 
apoio da Fundação Paula Souza. Neste foram formados mais 30 monitores. 
 

 “Com a formação do grupo de 2007, um pouco de sangue novo reviveu 
a chama e foi realizado o Primeiro Festival de Ecoturismo de 
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 Dados obtidos através de declaração da atual presidente da AMESS – Associação de Monitores de 
Ecoturismo, Guardas-parque e Monitores Culturais de São Sebastião, Maria Luiza Monteleone, em 14 de 
agosto de 2009.  
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Boiçucanga, com sucesso e boa repercussão na mídia em geral. Este 
aconteceu em 2008 e em 2009, mas com diminuição de público. Este 
festival é realizado em Julho, e por dois anos consecutivos tivemos frio e 
muita chuva. o que prejudicou sobremaneira este evento”.
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A atual diretoria da AMESS está se organizando e a mobilização está voltando a 
acontecer. Hoje a associação está em fase de recadastramento de seus 
associados, um total de 50, para identificar os profissionais ainda atuantes, e têm 

conseguido reunir de 10 a 15 pessoas nas últimas reuniões. A Diretoria está 
confiante que a nova prefeitura irá investir em Ecoturismo.82 
  
A partir de agosto de 2009, São Sebastião ganha um novo grupo de monitores, 

capacitados para atuar no Sítio Arqueológico São Francisco. Foi realizada a 
cerimônia de formatura de uma turma de onze Monitores Ecológicos Culturais, 
numa iniciativa da PMSS, do PESM – Núcleo São Sebastião e da Fundação 

Cultural de São Sebastião.83 
 
Em 2007, o mesmo curso foi oferecido para professores da rede municipal de 

ensino de São Sebastião, aos sábados. E agora  esta turma, formada por pessoas 
indicadas por instituições ligadas ao movimento negro, como Zambô de 
Caraguatatuba, a Cooperartes, de São Sebastião, entre outras, e um professor de 

Maculelê e Moçambique, de Caraguatatuba. O curso foi iniciado em maio de 2008 
e concluído em agosto de 2009.84 
 

Em Ubatuba, a organização dos monitores foi iniciada como uma associação, que 
se transformou em um instituto e seus membros além da recepção de visitantes, 
desenvolviam um trabalho voluntário junto a escolas do município (Semana do 

Meio Ambiente, Dia do Corcovado etc.). Atualmente, o instituto não está atuante, 
devido à desarticulação do grupo por falta de trabalho para todos. 
 

A associação de Monitores de Ubatuba chegou a ter 40 membros e em 2008, o 
grupo contava com nove membros. Atualmente não atuam mais de forma 
institucionalizada (Associação ou Instituto), mas ainda há um grupo de sete 

monitores atuantes no município. A maioria tem outras fontes de renda, ou seja, 
não conseguem sobreviver apenas com a renda gerada a partir do trabalho de 
monitoria. 

 
Na alta temporada (dez., jan. e fev.) trabalham com o turista que permanece mais 
tempo no município e busca uma opção alternativa ao “Turismo de Sol e Praia”. E 
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 Ibidem. 
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 Dados obtidos por meio de declaração da atual presidente da AMESS – Associação de Monitores de 
Ecoturismo, Guardas-parque e Monitores Culturais de São Sebastião, Maria Luiza Monteleone, em 14 de 
agosto de 2009. 
83

 Dados coletados por Roberta Pedroso na cerimônia de Formatura do Curso de Formação de Monitores 
Ecológicos Culturais, em 14 de agosto de 2009. 
84

 Dados fornecidos por Aline Mazza – assessora da Fundação Cultural de São Sebastião, em 14 de agosto 
de 2009. 



78 

 

em alguns meses da baixa temporada (set., out. e nov.) atendem à demanda de 
escolares. 
 

Os monitores atuam em parceria com as unidades de conservação e com as 
agências de receptivo locais. A formação deste grupo de Ubatuba, é diversificada 
– alguns fizeram o curso de monitor ambiental no PEIA – Parque Estadual da Ilha 

Anchieta. Outros no PESM – Núcleo Picinguaba. E ainda há aqueles formados no 
curso de Guia, reconhecido pela EMBRATUR. 
 

Segundo levantamento da Secretaria Municipal e Turismo de Ubatuba o município 
conta com85 cinqüenta e três guias de turismo formados pelo município. O Parque 
Estadual da Serra do Mar – Núcleo Picinguaba conta com 42 monitores 

cadastrados e 10 monitores no bairro do Cambury. O Parque Estadual da Ilha 
Anchieta conta com vinte e três monitores cadastrados. 
 

O PE de Ilhabela (PEIb) conta com a colaboração de dois monitores voluntários no 
trabalho de contagem de visitantes da trilha do Pico do Baepi, que concluíram a 
capacitação oferecida pelo PEIb, entretanto ainda não conseguiram sua inserção 

no mercado. Segundo declaração da Ginessa Correa Lemos – funcionária do PE 
de Ilhabela, “O PEIb está trabalhando em um projeto que tem por objetivo 
estabelecer relação profissional, em atividades afins, com essas pessoas que, 

prestam voluntariamente serviços de grande valia para a UC”. 
 
 

1.3.1.6.4. Transportes Turísticos. 
 

A oferta de transporte turístico na região é principalmente para atender a demanda 

por passeios náuticos – com raros exemplos de oportunidades em terra, como os 
passeios por trilhas, organizados a partir da Praia Dura, em Ubatuba. Certamente, 
há necessidade de se estudar novos modais para esta oferta, além da integração 

com o sistema de transporte coletivo. 
 
Na tabela abaixo estão identificadas algumas empresas que prestam este serviço 

no município de São Sebastião – de forma ilustrativa, uma vez que os quatro 
municípios oferecem este tipo de serviço. 
 

Tabela 1.3.1.6.4.-1 - São Sebastião 
 

Empresas Contato Características 
Gringo Sea 
Adventure 

Endereço: Avenida Manoel Teixeira, 
1983 – Bairro São Francisco. 

Telefone: (12) 3892-1748 
site: www.gringoturismo.com.br 

 

Escuna com capacidade 
para 80 pessoas, escuna 
para 50 pessoas, barco 

com 24 lugares. 
 

Passeios: Praia da 
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 Dados coletados em documento fornecido pela Secretaria Municipal de Turismo de Ubatuba, em agosto de 
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Jabaquara, Praia do Poço, 
Castelhanos. 

 

Marina Canoa Endereço: Avenida Magno Passos 
Bittencourt, 326 – Barra do Una. 

Telefone: (12) 3867-1706 
Site: www.canoa.com.br 

E-mail: resort@canoa.com.br 

Lancha para 12 pessoas. 
Passeios: Montão de Trigo, 
Ilhas das Couves, Ilha dos 

Gatos, Ilhabela. 
 
 

Centro Náutico 
Costa dos 
Alcatrazes 

Endereço: Avenida Magno Passos 
Bittencourt, 321 – Barra do Una. 
Telefone: (12) 3867-1232 
E-mail: 
nauticamarinella@uol.com.br 

 
 

lancha com capacidade 
para 14 pessoas e lancha 
para 6 pessoas. 
 
Passeios: Montão de Trigo, 
Ilhas das Couves, Ilha dos 
Gatos, Ilhabela. 

Na praia de Barra do 
Sahy tem a 
Cooperativa de 
Barqueiros 

Endereço: Avenida Adelino Tavares, 
550 – Barra do Sahy. 
Telefone: (12) 3863-6490 

Passeios para as Ilhas e 
pelo Rio do Una. 
 

Fonte: Adaptação do Documento “Oferta de Atrativos e Serviços”, da Secretaria de Cultura e Turismo de São Sebastião, 

2007. 

 
Segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Turismo de Ubatuba, 
atualmente o município conta com 19 marinas, 02 iate clubes e 16 escunas.  

 
Os cruzeiros marítimos também geram divisas para a região, notadamente para o 
município de Ilhabela, que recebe mais de 100 mil turistas provenientes dos 

cruzeiros, nacionais e internacionais.86 
 
Um dos destaques da região que demanda estudos específicos do segmento é o 

Turismo Marítimo. Na temporada 2007/2008 o arquipélago de Ilhabela  
 
“(...) recebeu 63 escalas de 16 navios, por onde 196,4 mil passageiros 
desembarcaram na cidade. Eles deixaram cerca de R$ 29 milhões da 
economia local. Na temporada 2006/2007 estiveram em Ilhabela mais de 
110 mil turistas que gastaram cerca de R$ 18 milhões.”

87
 

 
A mídia local destaca o crescimento do Turismo de Cruzeiros na região desde a 
temporada de 2005/2006. 

“Na temporada 2005/2006, Ilhabela recebeu 40 escalas, enquanto na 
edição 2006/2007 ao menos 63 transatlânticos aportaram no 
arquipélago, aumento de 55%. O número de passageiros em 2005/2006 
era de 65.142, enquanto na edição 2006/2007 exatos 113.083 turistas 
visitaram o município, registrando crescimento de 73,6%.”

88
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 Passaport Guias Turísticos, 2009. 
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 Release da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Turismo e Fomento de Ilhabela, Reginaldo Puppo 
– Assessor de Comunicação da época, 28 mar. 2008. 
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Tal crescimento se deu devido a algumas iniciativas do município, como “(...) sua 
participação na Seatrade Cruise Shipping Convention, em Miami Beach (...) a 
visita resultou no agendamento de ao menos 90 escalas de cruzeiros para a 

temporada 2008/2009. A feira é a maior do segmento no mundo.” 
 
Releases enviados a mídia da época retrata o trabalho já iniciado para o 

desenvolvimento do turismo de forma regional. 
 

“Uma das novidades desta última temporada foi o trabalho que Ilhabela 
vem desenvolvendo para fomentar o turismo no Litoral Norte, já que sua 
proposta é ter uma visão ampliada do turismo de forma regional. Com 
esse trabalho a cidade de Ubatuba recebeu duas escalas experimentais 
do navio “Island Escape”, da Island Cruises. “Não podemos tratar a 
região isoladamente. “Temos condições de aproveitarmos nossa 
vocação turística, pois o turismo é nossa única fonte de renda”, ressalta 
o secretário Fazzini.”

89
 

 
São Sebastião também já se prepara para atender a este público, a exemplo de 

Ubatuba. Neste ano, o município mais ao sul da região também recebeu turistas 
provenientes de um cruzeiro. Segundo a secretária de turismo do município, Maria 
Anita Bueno, “São Sebastião já está no Calendário da Ibero Cruzeiros”.90 

 
 

1.3.1.6.5. Profissionais Liberais. 

 
Como todo setor econômico mais complexo, o turismo possui uma grande gama 
de profissionais liberais associados – além dos guias e dos monitores. Sua 

atuação no mercado também é decisiva para aprofundar mais em relação à 
sustentabilidade. 
 

Um dos destaques entre os profissionais liberais é o profissional que atua na 
atividade de observação de aves. Atualmente, podemos encontrar estes 
profissionais em toda a região do litoral norte paulista. E vale destacar também, 

um dos atores sociais importantes para o desenvolvimento desta atividade, por 
seu trabalho de formação de novos profissionais, é o Sr. Carlos Rizzo, do 
município de Ubatuba. 

 
Segundo Carlos Rizzo: 

“os primeiros levantamentos da avifauna de Ubatuba foram feitos em 
1975 e a primeira consolidação das listas foi elaborada em 1995. A partir 
de 2000 a observação de aves em Ubatuba passou a receber maior 
atenção do empresariado local. Em 2004 por sugestão do Museu 
Caiçara tivemos a eleição da ave símbolo (tangará-dançador) pela 
Câmara Municipal de Ubatuba. Em 2005, a observação de aves passou 
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 Dados coletados em declaração da Secretária de Turismo do município de São Sebastião, na cerimônia de 
formatura do Curso de Formação de Monitores Ecológicos Culturais, na Videoteca do município, em 14 de 
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a ser tema dentro da administração municipal, primeiro na Secretaria de 
Turismo e, em 2006, na Secretaria de Meio Ambiente.”

91
 

 
Ainda segundo Rizzo, vale destacar que em 2006 a atividade recebeu apoio 
importante dado pelo Conpet/Petrobras, que possibilitou a edição de uma apostila 

de iniciação, da publicação da nova consolidação da lista das aves de Ubatuba, e 
a doação de 100 binóculos para serem utilizados nas palestras e saídas a campo 
para as escolas do município. 

 
A apostila impulsionou o trabalho de Ubatuba e hoje está sendo utilizada por 
inúmeras cidades brasileiras e algumas cidades da América Latina. Em 2007 o 

trabalho de Ubatuba, utilizando a observação de aves como ferramenta para a 
Educação Ambiental, foi destaque no Congresso Nacional da Anamma 
(Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente). Em 2008, foi 

destaque no Avistar Brasil e teve a primeira participação na British Birdwatching 
Fair. 
 

No ano de 2000 foi feita uma pesquisa para traçar o perfil dos estrangeiros que 
visitam Ubatuba para observar aves. Naquela época duas questões que 
apareceram neste estudo, chamaram a atenção: os turistas não compravam 

artesanato local e o baixo tempo de permanência na cidade. 
 
O fato dos turistas deste segmento não comprarem artesanato associado à 

atividade, ocorre por detalhes pequenos, como a cor do bico ou das pernas, até a 
presença de cores sem relação com alguma ave brasileira. Apesar das várias 
palestras realizadas para o aprimoramento do artesanato ainda encontramos 

muitas peças que não correspondem exatamente à espécie. O estrangeiro 
normalmente compra peças que sejam autênticas do local,  e que retratem com 
fidelidade a espécie da ave.  Mas também há artesãos que estão até mesmo 

exportando os seus trabalhos.92 
 
Em relação ao tempo de permanência, o estudo demonstra que o município 

conseguiu ampliar o tempo de permanência deste turista, que em 2000 era de um 
dia. Atualmente, passou para 3 a 4 dias. Desta forma, gerando mais divisas para a 
localidade, pois quanto mais tempo o turista de observação permanece na cidade, 

mais consome, mais utiliza os serviços que a cidade oferece.93 
 
Segundo Carlos Rizzo: 

“Neste momento vivemos um período especial que possibilitará o 
aprimoramento de todo o receptivo da cidade. A vertente turística do 
projeto sempre focou o ativo mercado estrangeiro projetando que o 
mercado nacional surgiria lá pelos anos 2012/13. Para a nossa 
agradável surpresa o mercado nacional surgiu forte agora em 2009. 
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Focado na fotografia de aves, tem atraído turistas da melhor qualidade 
que chegam a passar de 5 a 7 dias no município. 

 
O SINHORES é um grande parceiro dos profissionais que atuam com a atividade 
de observação de aves nesta região. Financiaram a ida de alguns destes 
profissionais ao Bird Fair com o compromisso de expandir o trabalho de Ubatuba 

para os outros três municípios que compõem o litoral norte paulista.94 
 

“Desta maneira a experiência de Ubatuba tem colaborado na 
implantação da observação de aves nos outros municípios e já estamos 
trabalhando com São Sebastião, Ilhabela, Paraty e São José dos 
Campos. Caraguatatuba tem reagido timidamente (apesar dos nossos 
esforços).”

95
 

 

A atividade de observação de aves nesta região, é um dos mais importantes 
exemplos de que há trabalhos inseridos no contexto do desenvolvimento 
sustentável acontecendo e de que iniciativas pontuais de amantes da natureza 

são facilmente disseminadas por toda a região. 
 
“As aves são as primeiras sinalizadoras do uso dado ao ambiente e nesta 

pequena porção do território nacional chamada Ubatuba, podemos observar 30% 
das aves brasileiras e 5% de toda avifauna do planeta. (www.ubatubabirds.com.br 
– acesso em 17 ago. 2009)” 

 
O trabalho de Ubatuba, onde a atividade se iniciou na região, está dividido em três 
frentes principais: aprimoramento do receptivo, educação ambiental e a 

valorização das comunidades inseridas nos roteiros de observação, com a 
oportunidade de emprego e renda. Portanto, a atividade contempla todas as bases 
de sustentabilidade. 

 
“Acredita-se que existam cerca de 9.700 espécies de aves, dessas podemos 
observar cerca de 3.000 na América Latina, 1.700 no Brasil e 400 em Ubatuba.”96 

 
Segundo Carlos Rizzo: “(...) Quando uma das frentes avança nos concentramos 
para que as outras avancem para o mesmo patamar”. 

 
Os demais municípios da região estão começando a se organizar para o 
desenvolvimento da atividade de observação de aves, a exemplo de Ubatuba. 

 
Segundo Beatriz Lopez97, o grupo Birdwatching São Sebastião teve início no final 

do ano passado (2008), quando observadores de aves resolveram se encontrar e 

discutir a estruturação dessa atividade. 

                                                   
94

 Ibidem. 
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Apostila “Observação e identificação de aves” da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
UbatubaBirds. Produzida com patrocínio: Projeto Concept – Petrobrás, 2006. 
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 Dados enviados por Beatriz Lopes, profissional de observação de aves,  via correiro eletrônico em 17 ago. 
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Mais uma vez Carlos Rizzo, é citado como o maior incentivador desse grupo. Hoje 
o grupo de Birdwatching São Sebastião tem um checklist de 266 espécies, 

desenvolve projetos de Educação Ambiental na rede pública de Educação, e uma 
parceria em andamento entre o Núcleo São Sebastião do Parque Estadual da 
Serra do Mar e a Estação Ecológica Tupinambás, para o incremento da pesquisa 

da avifauna da região e um possível trabalho de turismo. 
 
Beatriz Lopez coloca que: 

 
“Por meio de nossas atividades, pretendemos garantir à região uma 
atividade sustentável, que tem grandes perspectivas de geração de 
renda, pesquisa e educação ambiental. 
Nossa perspectiva é que o Litoral Norte do Estado de SP tenha uma 
rede integrada de informações da avifauna e desenvolvimento do bird 
watching em cada município” (correio eletrônico, em 17 ago. 2009). 

 
Marcio Henrique Toledo da Silva, profissional de observação de aves de São 
Sebastião, complementa, destacando o potencial da localidade para a atividade. 

 
“São Sebastião por sua vez entra positivamente neste cenário por 
diversas razões: 
 

 Possui grande parte de sua extensão territorial florestada e protegida por 

unidades de conservação, como por exemplo o Parque Estadual da 

Serra do Mar e a Estação Ecológica Tupinambás. 

 Bioma de Mata Atlântica possui uma das maiores biodiversidade de aves 

do mundo, tendo grande porcentagem de espécies endêmicas. 

 Existem diversas trilhas e estradas que podem ser utilizadas para estes 

fins. 

 Possui uma estrutura receptiva contendo rede hoteleira, restaurantes. 

 Mão de Obra qualificada para guiar os excursionistas.”
98

 

 
1.3.1.7. Arranjo Institucional. 
 

O arranjo institucional corresponde à forma de gestão e integração entre os 
elementos de que formam o produto turístico. É fundamental que seja voltado para 
a sustentabilidade – fazendo uso de instrumentos afins, como transparência, 

participação e ética. 
 
Todos os planos desenvolvidos nesta região devem ser coerentes com o Plano 

Nacional de Gerenciamento Costeiro. Por isto no Seminário, foi importante a 
participação do diretor da Agência Brasileira de Gerenciamneto Costeiro, que 
apresentou a estrutura institucional para a gestão ambiental da zona costeira 
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 Dados enviados por Marcio Toledo da Silva, profissional de observação de aves, via correio eletrônico em 
27  ago. 2009.  
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brasileira, conforme apresentamos no quadro abaixo e o Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro. 
 

ESTRUTURA INSTITUCIONAL PARA A GESTÃO AMBIENTAL  
DA ZONA COSTEIRA BRASILEIRA 

 
Fonte: Palestra de Antonio Eduardo Poleti no Seminário “Turismo Sustentável no Litoral Norte de SP: Desenvolvimento 
Participativo de Produtos Sustentáveis de Turismo Regional”, ago. 2009.  

 
Poleti apresentou os princípios do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro: 
 

“Execução em conformidade com o princípio da descentralização, 
assegurando o comprometimento e a cooperação entre os níveis de 
governo, e desses com a sociedade, no estabelecimento de políticas, 
planos e programas estaduais e municipais.”

99
 

 

Poleti apresentou também os instrumentos legais que regem a costa e que devem 
estar coerenetes com o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro: 

 
“O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro - PEGC, legalmente 

estabelecido, deve explicitar os desdobramentos do PNGC, visando a 
implementação da Política Estadual de Gerenciamento Costeiro, 
incluindo a definição das responsabilidades e procedimentos 
institucionais para a sua execução. 
O Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro - PMGC, legalmente 

estabelecido, deve explicitar os desdobramentos do PNGC e do PEGC, 
visando a implementação da Política Municipal de Gerenciamento 
Costeiro, incluindo as responsabilidades e os procedimentos 
institucionais para a sua execução. O PMGC deve guardar estreita 
relação com os planos de uso e ocupação territorial e outros pertinentes 
ao planejamento municipal (Plano Diretor; Estatuto da Cidade; Plano 
Municipal de Saneamento, etc...).”

100
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A informação é ferramenta primordial para gestão do território, foram 
apresentados sistemas de informação utilizados no gerenciamento costeiro. 
 

“O Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro - SIGERCO, 

componente do Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente 
(SINIMA), se constitui em um sistema que integra informações do 
PNGC, proveniente de banco de dados, sistema de informações 
geográficas e sensoriamento remoto, devendo propiciar suporte e 
capilaridade aos subsistemas estruturados/gerenciados pelos Estados e 
Municípios. 
O Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira - SMA-ZC 

se constitui na estrutura operacional de coleta de dados e informações, 
de forma contínua, de modo a acompanhar os indicadores de qualidade 
sócio-ambiental da Zona Costeira e propiciar o suporte permanente dos 
Planos de Gestão.”

101
 

 

Outros instrumentos operacionais utilizados no planejamento costeiro foram 
esclarecidos: 

 
“O Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira - RQA-ZC 

consiste no procedimento de consolidação periódica dos resultados 
produzidos pelo monitoramento ambiental e, sobretudo, de avaliação da 
eficiência e eficácia das medidas e ações da gestão desenvolvidas. Esse 
Relatório será elaborado, periodicamente, pela Coordenação Nacional 
do Gerenciamento Costeiro, a partir dos Relatórios desenvolvidos pelas 
Coordenações Estaduais. 
O Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro - ZEEC se constitui no 

instrumento balizador do processo de ordenamento territorial necessário 
para a obtenção das condições de sustentabilidade ambiental do 
desenvolvimento da Zona Costeira, em consonância com as diretrizes 
do Zoneamento Ecológico-Econômico do território nacional.”

102
 

 

O Plano de Gestão da Zona Costeira – PGZC: 
 

“(...) compreende a formulação de um conjunto de ações estratégicas e 
programáticas, articuladas e localizadas, elaboradas com a participação 
da sociedade, que visam orientar a execução do Gerenciamento 
Costeiro. Esse plano poderá ser aplicado nos diferentes níveis de 
governo e em variadas escalas de atuação.”

103
 

 
Poleti colocou as dificuldades enfrentadas para a implantação do Plano: 

 
“Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro (GERCO), estruturado 
nacionalmente e implantado desde 1987 como o Programa oficial 
brasileiro, vem passando por um período que poderia ser classificado de 
incerto e peculiar. 
A falta de uma execução de fato, e contínua, das ações propostas para 
uma melhor gestão ambiental da costa, tem facilitado a perpetuação de 
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atividades não sustentáveis e a perda gradativa de recursos e serviços 
ambientais costeiros. 
Embora contando com estrutura política e legal para o gerenciamento 
costeiro, os instrumentos operacionais do Programa são pouco 
utilizados, destacando-se: 
 

 as ações não são desenvolvidas de acordo com os princípios e 
diretrizes do PNGC na maioria dos Estados;  

 as ações de operacionalização do programa nos municípios da zona 
costeira são ainda bastante incipientes e   

 inexiste um adequado  monitoramento costeiro.”
104

 
 
 

Na apresentação de Poleti pode-se verificar a necessidade de adaptações deste 
sistema, para esta análise destacamos abaixo trechos  de sua palestra: 
 

“Por outro lado existem iniciativas de governos costeiros em várias áreas 
e muitas vezes em parceria com atores não governamentais, objetivando 
entender, planejar e gerir seus recursos ambientais visando usá-los de 
forma adequada e com preocupações sociais.  
Porém, como não atendem à metodologia proposta, ou são executados 
à parte das agendas dos programas de esfera superior... não assumem 
esse status junto aos programas governamentais porque tecnicamente 
não ficam caracterizadas como de gerenciamento costeiro. 
Tais iniciativas, ao lado de inúmeras outras que vêm se desenvolvendo 
ao longo da costa brasileira podem contribuir significativamente para o 
avanço na condição de operacionalidade do programa de gerenciamento 
costeiro brasileiro e para a sustentabilidade da zona costeira, aportando 
novas experiências, críticas, sugestões, metodologias e, mesmo, 
princípios.  
Há então que se verificar como modificar o quadro legal atual, 
especialmente o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro hoje em 
vigor, para contornar os problemas encontrados e dar abrigo às novas 
formas de agir que vem se apresentando e dando bons resultados. 
Diante deste quadro a necessidade de uma profunda revisão do atual 
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) é premente. 
Essa revisão é necessária para que o PNGC abarque diretrizes práticas 
e factíveis e para que, de maneira consistente, contribua para a 
conservação dos recursos costeiros e marinhos e a melhoria da 
qualidade ambiental costeira. 
 E para que compatibilize, em sua execução, as inúmeras normas legais 
esparsas que foram sendo editadas e que atuam sobre a costa brasileira 
e que  vêm sendo expedidas sem que o sistema de Gerenciamento 
Costeiro participe diretamente de sua discussão.”

105
 

 
Na referida palestra foi apresentado o Programa Bandeira Azul: 
 

“É um processo de iniciativa da Sociedade Civil que busca através da mudança de 
comportamento dos usuários a melhoria da qualidade ambiental, tendo como marco referencial 
para essa melhoria a conquista de um selo internacional de certificação sócio-ambiental, 
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simbolizada pela obtenção da BANDEIRA AZUL concedida para praias e marinas costeiras ou 
fluviais.”

106
 

 

O Programa Bandeira Azul, visa a adequação de praias e marinas para a 
conquista de uma certificação internacional, cujo órgão certificador é uma 
instituição da Dinamarca, a Foundation for Environmental Education (FEE), 

composto por uma Rede de ONGs. Bandeira Azul é um selo internacional de 
qualidade ambiental para praias e marinas urbanas.107 
 

“Objetivo de elevar o grau de conscientização da comunidade e governantes, 
incentivando a  proteção ambiental marinha e costeira, a resolução de conflitos e o 
turismo sustentável.”108 

 
O programa já certificou 3.253 pontos, sendo 2633 praias e 620 marinas em vários  
países, como Bélgica, Canadá, Grécia, Portugal, Dinamarca, Espanha, Itália, 

África do Sul, entre outros.109 
 
Os critérios utilizados para a certificação estão divididos em quatro grupos: 

Educação e informação ambiental (placas e avisos, informação à população, 
atividades de educação ambiental, normas da praia / marina);  a qualidade da 
água de banho/aparência (balneabilidade, ausência de poluição, planos de 

emergência, tratamento de efluentes); a gestão ambiental (ordenamento, 
preservação de ecossistemas sensíveis, gestão do lixo, saneamento, 
conformidade legal, acessos, estacionamento adequado, banheiros públicos); a 

segurança (gestão  de conflitos, salva-vidas, telefones); e equipamentos.110 
 
Em relação a gestão de conflitos, o palestrante apresentou um exemplo ilustrativo: 
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Fonte: Palestra de Antonio Eduardo Poleti no Seminário “Turismo Sustentável  
no Litoral Norte de SP: Desenvolvimento Participativo de Produtos Sustentáveis  

de Turismo Regional”, ago. 2009.  

 

No Brasil, tinham 10 praias pilotos, algumas adequações foram feitas, mas a 
maioria já não está mais participando do processo.111 
 

O programa poderia incentivar projetos de melhoria das praias da região e a 
grande motivação para a captação de parceiros da iniciativa privada seria a 
atração de uma demanda interncional de turistas, já que o selo é reconhecido 

mundialmente. Esta demanda em geral tem um gasto maior e fica mais tempo na 
destinação.112 
 

Algumas ações municipais merecem destaque e podem ser exemplos para uma 
ação com enfoque regional. 
 

O município de Ilhabela tem apresentado resultados importantes com a instituição 
das Câmaras Técnicas (CTs). 
 

O PEIb possui dentro do conselho consultivo duas Câmaras Técnicas: Ecoturismo 
e Estrada de Castelhanos. Ambas formadas por atores de diversos setores 
envolvidos com as respectivas temáticas. As CTs se reúnem periodicamente para 

discutir assuntos que auxiliam na gestão e na tomada de decisão da UC.113 
 
Além das estruturas colegiadas localizadas e/ou municipais (conselhos consultivos 

de UCs, Conselhos Municipais de Turismo etc.), a região conta com vários 
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colegiados regionais – a exemplo dos conselhos de mosaicos, comitê de bacia 
hidrográfica etc. Há aparente experiência e espaço para a criação de uma 
estrutura voltada ao turismo sustentável – com ação direta no apoio ao mercado. 

 
Dentre as oportunidades para o planejamento e desenvolvimento turístico que 
podemos destacar na região, podemos citar o apoio do SEBRAE, com o 

lançamento do “Circuito Turístico do Litoral Norte” e o fato de Ilhabela ter sido 
selecionada pelo Ministério do Turismo, como um município indutor. 
 

“A cidade de Ilhabela, no litoral norte do Estado de São Paulo, foi inserida pelo 
Ministério do Turismo nos 65 destinos turísticos brasileiros contemplados nas 
metas do Plano Nacional do Turismo 2007-2010 (...)”114, lançado em junho de 

2007 em Brasília pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela então ministra do 
Turismo, Marta Suplicy.  
 

“Com base nesse estudo, destacaram-se seis destinos turísticos que 
induzirão o desenvolvimento nos respectivos roteiros e regiões turísticas 
em todas as unidades federadas. Esses destinos devem ser 
trabalhados, até 2010, para servirem de modelos indutores para o 
desenvolvimento turístico-regional. A cidade de Ilhabela foi a única na 
região do Vale do Paraíba e litoral norte escolhida pelo Ministério do 
Turismo entre os 65 destinos selecionados. 
As experiências da cidade devem ser multiplicadas para outros destinos 
que integram as regiões turísticas do país, de acordo com o Ministério 
do Turismo. Essa prática já vem acontecendo, pois a Prefeitura de 
Ilhabela e a Secretaria Municipal de Turismo e Fomento têm como 
bandeira a regionalização do Turismo. Exemplo é a disponibilidade do 
município em auxiliar a cidade de Ubatuba a recepcionar cruzeiros 
marítimos, já que Ilhabela tem experiência e é consolidada no segmento, 
além de ser considerada pelas operadoras como o melhor porto de 
parada, devido à sua estrutura de receptivo.”

115
 

 
Em Ubatuba, podemos destacar o Projeto da Prefeitura Municipal “Ubatuba 
Sustentável”, incentivando práticas sustentáveis, a começar pelo dia-a-dia dos 

órgãos públicos municipais. O projeto ainda não foi executado, mas já está 
previsto. 
 

Especificamente em relação à atividade turística o projeto “Ubatuba: Caminhos da 
Sustentabilidade” já foi apresentado pela prefeitura ao COMTUR do município de 
Ubatuba e sua execução também está prevista. 

      
“Ubatuba: Caminhos da Sustentabilidade 
 
Objetivo principal:  

Criar roteiros diferenciados e com enfoque ao turismo sustentável. Estes 
roteiros abordarão aspectos como educação ambiental, agro-floresta, 
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alternativas para o manejo marinho e florestal, lazer e ecoturismo, giro 
econômico e envolvimento da comunidade. 
 
Metodologia:  

Ações: criação de folder, divulgação em mídia especializada, feiras, 
parcerias com agências de turismo e trade em geral   
   
Conclusão: 

Este projeto turístico indicará resultados positivos para o 
desenvolvimento ambiental, social e econômico em Ubatuba.”

116
 

 

Dentre os roteiros em desenvolvimento neste projeto, podemos citar: 
 

“Bonete                                                                                         
     Ambiental: Mata atlântica e encosta preservada 
     Social: Comunidade Caiçara       
      Econômica: Maricultura 
Caçandoca 
     Ambiental: Mata atlântica e cultivo de bananas    
     Social: Comunidade Quilombola   
      Econômica: Cultivos de Bananas (especialidades) 
Ilha Anchieta 
     Ambiental: Unidade de Conservação     
      Social: Filhos da ilha e pescador tradicional           
       Econômica: Ecoturismo  
Prumirim 
     Ambiental: Mata atlântica e ciliar preservada 
      Social: Comunidade Indígena           
      Econômica: Artesanato 
Fazenda  
Ambiental: Unidade de Conservação da Serra do Mar        
 Social: Comunidade Quilombola   
 Econômica: Ecoturismo e Agro floresta 
Tamar 
     Ambiental: preservação as tartarugas marinhas   
    Social: Comunidades locais envolvidas    
     Econômica: artesanatos e afins.”

117
 

 
A prefeitura municipal de Ubatuba, ainda planeja um trabalho de certificação para 
o Turismo Sustentável. 

 
“Certificação para o Turismo Sustentável 
 
Objetivo principal: melhorar a qualidade e a competitividade do setor 

turístico, com particular atenção às pequenas e médias empresas 
(MPE), estimulando melhor desempenho nas áreas econômica, 
ambiental e social, por meio da adoção de normas e de um sistema de 
certificação. 
 
Metodologia: diagnóstico de situação do “trade” perante os itens de 

sustentabilidade, consultoria e capacitação. 

                                                   
116

 Dados coletados em “Apresentação Sustentável Bittencourt”, documento em Power Point cedido pela 
Secretaria Municipal de Turismo de Ubatuba, em 19 ago. 2009.  
117

 Ibidem.  



91 

 

 
Conclusão: estimular os integrantes do turismo, inclusive o próprio 

turista, para que suas atividades sejam ambientalmente equilibradas, 
economicamente viáveis, socialmente  justas, culturalmente ricas e 
politicamente legítimas. Esse sistema de gestão proporciona uma base 
estável, coerente e consistente para o alcance e a manutenção do 
desempenho sustentável das empresas.”

118
 

 

A SECTUR – Secretaria de Turismo e Cultura de São Sebastião, através de 
palestra proferida por J. Iran Peppe de Paula – assessor de Turismo, apresentou 
algumas estratégias para o desenvolvimento do turismo na localidade. 

 
 “Pesquisar e contratar empresa para o inventário turístico e com 
ela elaborar o plano de manejo para os próximos anos; 
 Adotar e apoiar as políticas do Ministério do Turismo (Mitur) e da 
Organização Mundial do Turismo (OMT); 
 Criar políticas e ações para a Educação para o turismo em todos 
os seus segmentos; 
 Apoiar o Conselho Municipal de Turismo e o Litoral Norte & 
Convention Bureau; 
 Implantar um sistema estatístico para controlar fluxo e demanda 
turística em todo o município; 
 Resgatar e reestruturar o Programa Municipal de Ecoturismo; 
 Capacitar e profissionalizar funcionários; 
 Promover a capacitação, organização e reciclagem de monitores e 
guias locais; 
 Estruturar os demais segmentos turísticos; 
 Parcerias com secretarias: 
    de meio ambiente na fiscalização, 
    de esportes para captação de eventos; 
 Estabelecer um novo paradigma de calendário turístico 
(sazonalidade); 
 Participar de feiras e eventos para promover  o turismo; etc.”

119
 

 
E acrescenta que a: 
 

“Principal política pública está em sensibilizar a comunidade, o trade, 
empresários e terceiro setor a estarem motivados e conscientes para a 
cooperação mútua, com um único compromisso, mitigar as 
responsabilidades para melhorar continuamente a prestação dos 
serviços e a promoção do turismo regional, no intuito de promover o 
efetivo desenvolvimento local de maneira sustentável.” 
 

O planejamento turístico começa a ter mais atenção no contexto nacional e isto 

reflete nas localidades. Neste seminário de “Turismo Sustentável”, foram 
apresentados alguns cases de sucesso em andamento, como o PROECOTUR – 

Programa de Apoio ao Ecoturismo e a Sustentabilidade Ambiental do Turismo – 

do Ministério do Meio Ambiente, apresentado por Fernando Ferreira. 
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O PROECOTUR abrange: 
 

“Planos e Estratégias para os Pólos da Amazônia, Diagnóstico do 
Turismo Sustentável na Amazônia, Estudo de Mercado e Estratégia para 
o Desenvolvimento do Turismo Sustentável para a Amazônia; 
- PRSF: Elaboração do Plano de Ações Estratégicas e Integradas para o 
Desenvolvimento do Turismo Sustentável na Bacia Hidrográfica do Rio 
São Francisco; 
 
SIG - ECOTURISMO 

- Pilotos PN Serra dos Órgãos, APA Delta do Parnaíba, PN da Serra da 
Canastra e PN dos Abrolhos.” 
 
CAPACITAÇÃO 

-  Entre 1994 –1997 – Oficinas de Capacitação em Ecoturismo – 
Planejamento Estratégico – 962 participantes – 27 Municípios – 21 
Estados do País 
-  Entre 2001 – 2003 - Oficinas de Sensibilização para o Ecoturismo 
na Amazônia – 1.035 participantes – 22 Oficinas nos 9 Estados da 
Amazônia e 1 em Brasília com as lideranças extrativistas da Amazônia 
-  Em 2005 – Cursos Específicos nos 15 pólos de Ecoturismo nos 9 
Estados da Amazônia, totalizando 45 cursos, com 1.235 participantes:  
-  “Qualidade no Atendimento aos Visitantes”; 
-  “Noções Básicas de Condução de Grupos em Áreas Naturais” e 
-  “Noções de Planejamento e Gestão de Negócios Ecoturísticos” 
- Entre 2004 – 2005 realização de “Cursos de Gestão Ambiental de 
Empreendimentos Turísticos” – SE, AL, PR com 150 participantes 
-  Em 2006 elaborado o “Manual de Capacitação para Gestão 
Ambiental no Turismo”; 
-  Entre 2005 – 2008 realização de “Curso de Capacitação Básica de 
Condutores Ambientais Locais”- (192 h/a) realizados em 7 Unidades de 
Conservação Brasileiras com 231 participantes formados 
-  Em 2008 realização de 3 “Oficinas de Planejamento Estratégico 
em Comunidades” – (56 h/a) - 91 Participantes  
-  Em 2008 realização de 1 “Curso de Capacitação em 
Bioconstrução” – 35 participantes (184 h/a) 
- Total Geral de 1994 até 2008 - 3.739- Participantes 

 
CAPACITAÇÃO ATUALMENTE 
 Oficina de Planejamento Estratégico para o Desenvolvimento do 
Ecoturismo de Base Comunitária 
- Oficina de Elaboração de Projetos. 
 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO TURISMO – AGENDA 
BILATERAL - MMA/MTur 
-  Marcos Legais – Contribuições na elaboração da Lei Geral do 
Turismo nº 11.771, de 2008 e Decreto de Regulamentação 
-  GTI - Turismo nos Parques Nacionais e  
-  GTI - Fomento ao Turismo Sustentável 
 - Execução pelo MTur dos Planos e Estratégias elaboradas no 
Âmbito do Proecotur e do Plano de Ações Estratégicas e Integradas 
para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável na Bacia Hidrográfica 
do Rio São Francisco 
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-  Ordenamento – Projeto Orla – Planejamento e Gestão da Zona 
Costeira 
-  Passaporte Verde – Campanha que objetiva estimular o turista a 
contribuir com a sustentabilidade ambiental dos destinos que visita 
-  Territorialização da Estratégia de Turismo da Amazônia no Âmbito 
do Macro-zoneamento da Região 
-  Participação em Todas as Câmaras Técnicas do Conselho 
Nacional de Turismo 
-  Encontro de Turismo em Áreas Quilombolas e Comunidades 
Tradicionais.” 
 

 
O Litoral Norte Paulista abriga o PEIA, o PEIb, grande parte do PESM com os 

núcleos Caraguatatuba, Picinguaba e São Sebastião, e ainda algumas RPPNs, 
como a RPPN Rizzieri, no Sertão da Barra do Una em São Sebastião. Estas 
áreas, principalmente as UCs públicas, administradas pela SMA/SP, através da 

Fundação Florestal, estão inseridas em projetos e linhas de crédito 
disponibilizadas para sua gestão e conservação, portanto, os moradores, 
empresários, ambientalistas e profissionais que atuam no entorno destas áreas, 

devem estar atentos a tais projetos, de forma que eles possam realmente 
contribuir com o desenvolvimento sustentável regional. 
 

No Seminário de Turismo Sustentável, foi apresentado o “Projeto Estratégico de 
Ecoturismo” da SMA/SP, que tem como objetivo “consolidar o ecoturismo e o 
turismo sustentável como estratégias de conservação e preservação da natureza 

e de contribuição para o desenvolvimento socioeconômico regional.” 
 
O Projeto Estratégico de Ecoturismo tem como estratégias: 

 
“Estruturar e fortalecer a gestão pública para o ecoturismo nas unidades 
de conservação do SIEFLOR  
Consolidar a vocação do turismo sustentável na área de influência das 
UCs. 
Uniformizar e  fortalecer a cadeia de serviços ecoturísticos nas UCs e 
sua área de influência.”

120
 

 

No contexto deste projeto, temos o “Trilhas de São Paulo”; o programa de 
capacitação;  um trabalho de identidade visual; marco regulatório; manuais 
operacionais (Anexo II); implantação de infra-estrutura; a efetivação de parcerias e 

a divulgação. 
 
A região do litoral norte paulista será beneficiada com  o “ Projeto Ecoturismo na 

Mata Atlântica”, cuja estrutura apresentada é formada por: 
 

“Componente  1 
Estruturação e organização da visitação pública nos parques estaduais 
Componente 2  
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Organização e consolidação do produto turístico na área de influência 
dos parques  
Componente 3 
Fortalecimento da gestão pública para o ecoturismo.”

121
 

 
Segundo Bepo, da SMA/SP, são mais de 60 linhas de investimentos disponíveis 
(http://www.ambiente.sp.gov.br/ecoturismo/index.php). 

 
O “Trilhas de São Paulo”, também engloba UCs do litoral norte paulista e tem 
como objetivo: 

 “contribuir para a estruturação do produto ecoturismo 
nas Unidades de Conservação do Estado e a geração 
de emprego e renda para a comunidade local. 

 agente disseminador das práticas e procedimentos 
adotados no Projeto de Desenvolvimento do 

Ecoturismo na Mata Atlântica 

 Criar procedimentos e padrões operacionais para a 

operação de atrativos em áreas naturais.”122 
 
São quarenta trilhas localizadas em dezenove Unidades de Conservação, 

divididas em três níveis de dificuldade, para o atendimento de diferentes públicos. 
Destas dezenove UCs, três estão localizadas no litoral norte paulista. 
 

No PEIb, estão incluídas as trilhas da Água Branca, da Cachoeira do Gato e do 
Baepi. No PESM, Trilhas do Passareúva, do Rio Paraibuna, da Pirapitinga, da 
Praia Brava da Almada, das Cachoeiras, do Garcez, do Mirante, do Poção, 

Caminhos do Mar, do Corisco e rafting no Rio Paraibuna, envolvendo os 
municípios de Caraguatatuba, Cunha, São Paulo, Cubatão, São Bernardo do 
Campo, Ubatuba, São Luís do Paraitinga e Natividade da Serra. E no PEIA, 

Trilhas da Praia do Sul, do Saco Grande e Subaquática. 123 
 
Cada trilha está georeferenciada, o principal objetivo é ordenar a visitação que já 

existe, oferecendo informações importantes para o turista.124 
 
E ainda, lançado em 10 de setembro deste ano, na “Adventure Sports Fair” o 

“Passaporte Azul”, abrangendo 80 pontos de mergulho em todo o litoral paulista, e 
muitos deles no litoral norte. O passaporte azul tem como conteúdo: 
 

– “Apresentação; 
– Texto sobre mergulho consciente; 
– Texto sobre fauna marinha; 
– Texto sobre costões rochosos 
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– Roteiros de mergulho, cada um contendo: 
• Pontos de mergulho; 
• Informações físicas, ambientais, sociais e operacionais; 
• Croquis georeferenciados.”

125
 

 
Foi apresentado pela agente do SEBRAE, Tatiana Candeio, o Projeto Circuito 
Litoral Norte de São Paulo, em andamento.  

 
O Projeto está focado na atração de turista na baixa temporada, entendendo que 
na alta a região já recebe um número elevado de visitantes. 

 
O Projeto Circuito Litoral Norte de São Paulo, visa: 
 

• “Aumentar em 30 % o fluxo de turistas no Circuito Turístico do 
Litoral Norte de São Paulo no período de três anos do inicio do projeto, 
com ênfase na baixa temporada. 
•  Aumentar em 50 % o número de dias de permanência de turistas 

no Circuito Turístico do Litoral Norte de São Paulo no período de três 
anos do início projeto, com ênfase na baixa temporada.”

126
 

 

As ações começaram em dezembro de 2008 e foram cadastrados a partir de 
adesões voluntárias ao projeto: 202 atrativos; 192 meios de hospedagem; 142 

estabelecimentos de alimentação; 95 profissionais e/ou instituições que atuam na 
cultura; 262 profissionais e/ou estabelecimentos que trabalham com artesanato; 
57 agências de turismo receptivo (incluindo as que atuam na informalidade). 

Totalizando 948 adesões. 
 
O projeto envolve: estrutura de recepção a turistas e visitantes; sensibilização e 

envolvimento da comunidade, gestão da qualidade da atividade turística, cultural e 
artesanal; estrutura de promoção e comercialização, capacitação de empresários 
e operacionais e o desenvolvimento de produtos turísticos, culturais e artesanais.  

 
Em visita as prefeituras municipais da região, verificou-se que a idéia de criação 
de um Circuito no Litoral Norte paulista já é antiga, a partir das prefeituras 

municipais e tendo o SEBRAE como parceiro. Já há inclusive logomarca criada e 
folheteria disponível nas prefeituras ou centros de informação turística. 
 

No entanto, percebe-se que o envolvimento e a participação de todos são 
fundamentais para o sucesso de ações deste tipo e a capacitação dos 
empresários e trabalhadores locais prevista neste contexto atual será muito 

importante para que a visão regional faça parte do dia-a-dia destes profissionais, 
transmitindo esta visão junto ao turista e refletindo na visita em mais de um 
munípio e no aumento de sua permanência na região. 
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 Ibidem. 
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 Palestra proferida pela agente do SEBRAE, Tatiana Candeio, no Seminário de Turismo Ssutentável em 28 
ago. 2009. 
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Alicia Tagliorette, da Fundación Patagônia Natural, com sua contribuição no 
Seminário de Turismo Sustentável, mostra que para uma gestão eficiente do 
turismo em ambientes sensíveis devido à presença de fauna, devem ser 

estabelecidas normas e acordos entre os envolvidos. 
 
De forma ilustrativa, como um exemplo de sucesso, vale citar “El compromisso 

Onashaga”, que Alicia Tagliorette apresentou em uma de suas palestras. 
 

“Recomendaciones para la tripulación de las embarcaciones: 
 

1. Respetando lo establecido en la Ley Provincial N° 176 (que regula el 
acercamiento a la fauna marina) las embarcaciones se acercarán a las 
islas de a una por vez.  

2. La embarcación se aproximará a las islas a la velocidad más baja 
posible que sea compatible con la seguridad de la navegación y su 
maniobrabilidad   

3. En caso de encontrarse más de una embarcación en zonas próximas a 
cualquiera de las colonias los capitanes convendrán una distancia entre 
sí que no perturbe la visita.  

4. Para las Islas Bridges y Les Eclaireurs la distancia entre el barco y la isla 
no deberá ser menor a  5 metros (para embarcaciones menores) y a 10 
metros (para embarcaciones de mayor porte).  

5. El acercamiento a la pingüinera de Isla Martillo permite el varamiento  
por presentar playas aptas para la maniobra, sin consecuencias 
negativas conocidas hasta el presente para la conservación de las aves 
y sus nidos. 

6. En cercanías de colonias de aves y mamíferos, como así de las costas, 
el uso del audio exterior se anulará. En el resto de la excursión se 
reducirá todo lo posible.  
 
Recomendaciones para visitantes  

1. No arrojar residuos de ningún tipo al agua. Los animales confunden 
residuos con alimento y su ingestión produce en ellos una falsa 
sensación de saciedad. Además limita la cantidad de alimento entregada 
a las crías.  

2. No alimentar a los animales. Los lobos marinos, los cormoranes, 
pingüinos, albatros y petreles consumen recursos del mar y no necesitan 
de nuestros alimentos. Por otro lado los alimentos que les ofrecemos no 
son del tipo adecuado de los que ellos necesitan y podemos causarles 
problemas en sus sistemas digestivos.  
 

3. Mantener silencio o un nivel de voz baja frente a las colonias de aves y 
mamíferos. Disfrutar de la naturaleza con la mínima intervención del 
ruido humano es una experiencia singular.  

4. Recordamos que en embarcaciones mayores el audio externo es 
limitado por razones ambientales. La contaminación acústica también 
produce disturbios sobre la fauna.”

127
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 Palestra de Alicia Tagliorette, da Fundación Patagônia Natural, proferida no Seminário “Turismo 
Sustentável no Litoral Norte de SP: Desenvolvimento Participativo de Produtos Sustentáveis de Turismo 
Regional”, em 28 ago. 2009. 
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Os projetos apresentados neste seminário poderão contribuir para uma gestão do 
turismo voltada para a sustentabilidade na região do litoral norte paulista, 
sensibilizando todos os atores sociais envolvidos neste processo. 

 
A organização institucional do turismo no Estado de SP foi apresentada em 
palestra proferida por Daniel Cachone – diretor técnico regional da 

COTUR/SELT/SP, no Seminário de Turismo Sustentável. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Fonte: Palestra proferida por Daniel Cachone - diretor técnico regional da COTUR/SELT/SP, no Seminário de Turismo 
Sustentável, 28 ago. 2009. 

 

Segundo Daniel Cachone, há recursos disponíveis para investimentos em 

destinações turísticas: 
 

COORDENADORIA DE TURISMO 

Diretoria de Serviços 

de Informações 
Diretoria de Pesquisa 

e Planejamento 
Diretoria de 
Operações e 

Atividades 

Diretorias 
Regionais de 

Turismo 

CRST-SP 

 

Conselho Estadual de Turismo 

• 26 membros entre entidades do trade e secretarias 
estaduais. 

• Elabora, analisa e apóia os programas, projetos e 
ações de desenvolvimento do turismo estadual. 

Conselhos Regionais do Turismo Paulista CRTP 

• 8 Conselhos Regionais no Estado 

• Elabora, analisa e apóia os programas, projetos e ações de 
desenvolvimento do turismo regional. 

• Decreto nº 50.600 de 27 de março de 2006 

SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 

CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO 

CONSELHOS REGIONAIS DO TURISMO PAULISTA 
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 “Recurso Estadual garantido por lei para investimentos em obras de infra-estrutura 
turística (DADE) 

  R$ 173 milhões em 2009 (SEP) 

  4 destinos indutores federais – Ilhabela, Capital, Rib. Preto e Socorro.” 

 

A região do litoral norte está inserida na macroregião de São José dos Campos. 
 
Em relação a Cooperação intergovernamental, Daniel cita: 

 
“Secretarias Estaduais: 

• Comunicação – Imprensa Oficial e Promoção Institucional; 

• Economia e Planejamento – Oportunidades de Investimento em Turismo nos destinos 
indutores do Estado; 

• Meio Ambiente –Trilhas de São Paulo (inclusão no programa de regionalização); 

• Transportes – Estradas Pavimentadas e administração, Transporte Aéreo Regional 
(DAESP), Sinalização Turística nas Rodovias (DER), Travessias (DERSA); 

• Transportes Metropolitanos – Expresso Turístico, Estrada de Ferro Campos do Jordão e 
Museu Ferroviário; 

• Segurança Pública – DEATUR; 

• Cultura –  Turismo Cultural, banco de dados para o estado; 

• Agricultura – Linha de Crédito FEAP, Legislação de Turismo Rural, Evento do Circuito das 
Frutas e São Paulo Vinhos.”

128
 

 

 

Dentre as ações de capacitação em prol do desenvolvimento do turismo no estado 
de São Paulo: 
 

• “Curso de Ensino a Distância “Turismo: Políticas Públicas, 
Planejamento e Capacidade de Gestão” 
•  Capacitação e mobilização de até 1.380 agentes turísticos 
públicos do Estado de São Paulo; 
•  96 horas de curso em quatro módulos; 
•  17 seminários presenciais. ”

129
 

 

Daniel também ressalta a importãncia da coleta de dados para o plaejamento das 

ações no estado: 
“Banco de Dados - FIPE 
• Dados para subsidiar os programas e projetos de desenvolvimento 
do turismo estadual; 
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 Palestra proferida por Daniel Cachone - diretor técnico regional da COTUR/SELT/SP, no Seminário de 
Turismo Sustentável, 28 ago. 2009. 
129

 Ibidem.  
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•  Suprir a carência de dados estatísticos do setor no Estado de São 
Paulo; 
•  Inicialmente perfis por segmento (Ecoturismo, Turismo Rural, 
Turismo de Aventura, Sol e Praia, entre outros).”

130
 

 
Daniel apresenta que segundopesquisa FIPE 2008, “30% dos turistas que 
visitaram São Paulo alegaram que a falta de conhecimento prévio de todas as 

atrações disponíveis no destino foi um limitador para a completa fruição da 
experiência turística.” 
 

Dentre as estratégias que serão trabalhadas131: 

 “Intensificar a participação do estado em importantes eventos do setor”, 
como: ABAV; AVIRRP;  Fistur;  Salão do Turismo;  Adventure Sports 

Fair; Workshop CVC e Festival de turismo de Gramado. 

 “Oferecer uma base de informação digital, ampla e atualizada”; 

 “Produzir materiais para visbilidade nacional e internacional no estado”; 
e 

 “Publicar novos informativos, anuários e guias de serviços”. 
 

 
1.4. Arranjo inicial de propostas para desenvolver o turismo sustentável no 

Litoral Norte do Estado de São Paulo – acordos nas cadeias 
produtivas de turismo e acordos entre cadeias produtivas de negócios 

sustentáveis. 
 
Este documento, como se afirmou em seu início, pretendeu dar base aos 

participantes do Seminário para que fosse possível montar um diagnóstico comum 
e uma plataforma coletiva de trabalho. 
 

Algumas idéias estão lançadas, e foram coletadas durante a preparação do 
Seminário e deste documento. Exemplos:  
 

 Observatório do Turismo Regional – agrupando estudos de demanda, perfil 
de turistas, sistemas de monitoramento etc.;  

 Incubadora de negócios sustentáveis em turismo;  

 Fundo de apoio a pequenos projetos e negócios em turismo sustentável;  

 Criação de agência regional de promoção dos negócios sustentáveis – com 
ênfase ao turismo receptivo e gestão com instituições financeiras (CEF, 

BNDES, BB etc.);  

 Articulação regional da comunicação; 

 Estabelecimento de grupo regional de articulação em negócios sustentáveis 
– integrado a colegiados municipais, regionais, estaduais e federais.  

 
Exemplos sugeridos de andamento, convites que podem ser feitos: 
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• Detalhamentos potenciais – Coord. CEDS-COMDIAL:  

• Observatório do Turismo Regional ou Observatório de 

Mercados Sustentáveis Regionais – Início: Setor de Turismo 
Sustentável. 

– Temas por especialidades: Segunda Residência; 

Restaurantes; etc. 
– Pontos Físicos: Salas Verdes, suporte das PMs etc. 

• Parcerias potenciais – focando piloto de plano de ação do 

GerCo para TS regional: com AGERCO e Fundação 
Patagônia Natural e CONICET. 

• Diversos parceiros potenciais: Instituto Florestal, Sebrae-SP, 

ABIH-SP, AREUBA e afins, Sinhores, UNISANTOS,UNITAU, 
FASS e afins, SELT, FF&SMA, RBMA, MMA, Mídias, WWF-
Brasil, IPHAN, Agencias e Operadoras,  ACOBAR,  EAESP, 

TAMAR etc. 
 
Vale destacar algumas considerações feitas pelos palestrantes durante a 

realização do seminário que contribuem para esta formulação de propostas: 
 
Fernando Ferreira (MMA) em relação ao que precisa ser aperfeiçoado no Litoral 

Norte Paulista: 
- “Maior integração entre o poder público e o trade local; 
-  Ampliar e diversificar a oferta de agências de receptivo; 
-  Capacitação profissional para melhor qualificação da oferta de serviços; 
-  Melhorar a oferta de infraestrutura turística (sinalização, PIT e outros); 
-  Melhorar a infraestrutura nos atrativos; 
-  Melhorar o controle da visitação; 
- Para consolidação da imagem de um destino de turismo sustentável: 
-  Conscientização e capacitação do trade; 
-  Capacitação profissional; 
-  Comunicação visual informativa e interpretativa; 
-  Investimentos em equipamentos que contribuam para a minimização de 

impactos – (linhas de crédito subsidiadas e com acesso facilitado); 
-  Educação ambiental para a população e para o turista; 
-  Campanhas junto aos públicos-alvo e visitantes”

132
 

 

Alicia Tagliorette, da ONG Fundação Patagônia Natural, da Argentina, cita que a 

experiência de planejamento do turismo responsável na Costa da Patagônia pode 
vir a contribuir para as nossas reflexões acerca da possibilidade do 
desenvolvimento do turismo sustentável no LN paulista. Dentre as considerações 

apresentadas pela palestrante, pode-se destacar a importância de um trabalho 
integrado entre os turistas conscientes, organismos de turismo, ONGs, iniciativa 
privada, comunidade local, gestores de áreas protegidas e Institutos de Pesquisa, 

considerando a definição das responsabilidades de cada um e a execução de uma 
ação conjunta trabalhada a partir de um processo de planejamento que concilie a 
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 Palestra de Alicia Tagliorette, da Fundación Patagônia Natural, proferida no Seminário “Turismo  
Sustentável no Litoral Norte de SP: Desenvolvimento Participativo de Produtos Sustentáveis de Turismo 
Regional”, em 28 ago. 2009. 
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conservação ambiental e o desenvolvimento da atividade turística, envolvendo 
capacitação, educação ambiental, avaliação de impacto ambiental, fiscalização e 
monitoramento. 

 
“En síntesis, las pautas de manejo que permitan el uso sostenible del recurso 
deberían incluir un componente de educación y conciencia ambiental, definición de 

los límites aceptables de cambio, instrumentación del control, la fiscalización y la 
participación.”133 
 

Alicia também contribuiu colocando em sua fala, de 29 de agosto, a questão do 
“co-manejo”: 
 

“Un proceso dinámico entre el estado y uno o varios grupos organizados de la 
sociedad, con la finalidad de compartir responsabilidades para el logro de 
objetivos de un áreas protegida” 134 

 
“Compartir el poder y la responsabilidad en el manejo de los recursos entre el 
gobierno y los usuarios locales de dichos recursos”.135 

 
Beneficios: 
 

• “compartir de manera eficaz la responsabilidad del manejo 
•  incrementar la eficacia de manejo 
•  mejorar la capacidad de manejo de los recursos de la agencia a cargo 

•  lograr mayor confianza entre los participantes 
•  brindar mayor sentido de seguridad y estabilidad en políticas, prioridades, 

tenencias, concesiones, etc. 

•  otorgar mayor comprensión de las opiniones y posiciones de los demás, lo 
que permite reducir problemas 

•  aumentar la conciencia pública e integración de los esfuerzos de 

conservación.”136 
 

“Desventajas:  

 
• oposición de sectores o individuos que no están dispuestos a compartir 

autoridad 

• inversión de costo, tiempo y dinero mayor.”137 
 

 

                                                   
133

 Palestra proferida por Alicia Tagiorette, da Fundación Patagonia Natural, no Seminário de Turismo 
Sustentável, em 27 ago. 2009. 
134

 PROARCA, 2002, p.5 apud TAGLIORETTE, 2009. 
135

 BERKES, 1977 en BARBORAK, et al, 2002 p.6 apud TAGLIORETTE, 2009. 
136

 Palestra de Alicia Tagliorette, da Fundación Patagônia Natural, proferida no Seminário “Turismo 
Sustentável no Litoral Norte de SP: Desenvolvimento Participativo de Produtos Sustentáveis de Turismo 
Regional”, em 29 ago. 2009. 
137
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As principais contribuições de Alicia nos remetem a importância da organização do 
coletivo que envolve as áreas a serem trabalhadas no processo de planejamento e 
implantação do turismo sustentável. 

  
Os debates realizados trouxeram algumas questões que valem ser destacadas na 
formulação de novas propostas: 

 

 Os preços não devem ser abusivos; 

 É preciso quebrar a sazonalidade; 

 As prefeituras municipais dos quatro municípios devem participar deste 

processo e deveriam estar presentes no Seminário; 

 O trabalho deve ser de forma sistêmica, envolvendo todas as áreas, não 

apenas turismo e a educação ambiental. É preciso trabalhar as questões 
sociais, infra-estrutura, como p.ex. saúde, etc. 

 Para o desenvolvimento do Birdwachting na região, as UCs precisam ser 

mais flexíveis em relação aos horários de funcionamento e a proibição de 
fotografar, talvez com um cadastramento dos operadores que atuam nas 

UCs; 

 A sociedade civil precisa ser parceira da UC; 

 A Observação de Aves, o Turismo Pedagógico, e o Turismo na Melhor 
Idade podem contribuir para a quebra da sazonalidade; 

 Os órgãos ligados a educação devem participar desta discussão, já que é 

muito importante educar para a sustentabilidade, este trabalho começa na 
escola, O MEC já desenvolve um trabalho nesta área (Conferência 

Nacional Infanto Juvenil: capacitam jovens que fazem capacitação para 
outros jovens. Mais de 100 países vieram observar esta metodologia no 
Brasil); 

 Os monitores ambientais não conseguem se inserir no mercado e/ou 
ganham pouco, é preciso a efetivação de parcerias para fomentar a 

atividade destes profissionais, ao invés da organização em associações, 
foram sugeridas as cooperativas; 

 Há necessidade de aproveitar o espaço da mídia para divulgação dos 

projetos e destinações, com o aumento da interatividade, o público sugere 
pautas etc.; 

 È necessário identificar qual é a cadeia produtiva do turismo de residência 

secundária e trabalhar com ela; 

 Há necessiadade de definir as responsabilidades de cada ator social 

envolvido na cadeia produtiva do turismo em nossa região;  

 É preciso ordenar o turismo de base comunitária, a recepção do turista não 

pode ser improvisada; 

 Para incentivar o turismo, dos moradores da própria região, entre os 

municípios do Litoral Norte, é preciso, a exemplo da Patagônia, citada por 
Alicia, um valor diferenciado dos prestadores de serviço e equipamentos; 

 É preciso uma maior articulação política local para aproveitamento de 

recursos disponibilizados para infra-estrutura turística no estado; 

 È necessário melhorar a infra-estrutura básica dos quatro municípios; 
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 Devemos pensar mais coletivamente e menos individualmente e fortalecer 
o coletivo da região para cobrar das autoridades as melhorias que a região 

necessita; 

 Devem-se inserir representantes das comunidades tradicionais no Diálogo 

para a Sustentabilidade; 

 A SABESP precisa ser parceira e assunir compromissos junto a este 

processo de desenvolvimento do turismo sustentável; 

 É preciso ajudar os pescadores para a produção de pescados de qualidade, 
capacitação e equipamentos para armazenagem e manipulação; 

 Buscar certificar os pescados da região, para os restaurantes da região 
poder comprá-los; 

  Os Conselhos de Turismo Municipais poderiam ser parceiros e mais 
atuantes em relação ao turismo sustentável; 

 Os empresários precisam se organizar e trabalhar em cadeias produtivas 
de sustentabilidade, indicar parceiros e utilizar fornecedores que atuam de 
forma sustentável; 

 É preciso uma maior participação dos empresários da região e participação 
mais efetiva nos conselhos municipais de turismo (exceto de São 

Sebastião, que segundo depoimento do Peppe o COMTUR de S. Sebastião 
é bastante atuante); 

 A Câmara dos vereadores de Ubatuba está aberta para a realização de 

eventos desta temática; 

  Articular para a realização de eventos na região, como por exemplo, o 

CONECOTUR. 
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Ivana Tomie de Boris Davidoff – Agente de desenvolvimento do Posto SEBRAE de 
Ilhabela 

 
Isabel Galvanesse – proprietária da Pousada Sesmaria 
 

José Carlos de Sousa – Secretário Executivo do SINHORES - Sindicato de Hotéis 
do LN 
 

José Luiz Nadai – proprietário do Tuim Parque 
 
Karla  Moraes – subsecretária da  Secretaria de Turismo de Caraguatatuba 

 
Marcio Henrique Toledo da Silva - profissional de observação de aves de São 
Sebastião. 

 
Maria Luiza Monteleone – Diretora do Green Way Brasil e presidente da AMESS 
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Marco Antonio Aboud Reale – assessor do secretário de Turismo da Prefeitura 
Municipal de Ubatuba 
 

Mariane Checon – proponente do Projeto de Turismo de Base Comunitária 
apresentado ao CEDS. 
 

Paulo André – Instituto Onda Verde.  
 
Pedro Paulo Orabona – Omnimare Receptivo 

 
Roberto Numa de Oliveira (Bepo) – Fundação Florestal, SMA/SP. 
 

Ubirajara Francisco – Associação de Monitores de Ubatuba, coordenador da 
Pousada do Tenório, em Ubatuba 
 

Wagner Gomes Bornal – Diretor da Fundação Cultural de São Sebastião 
 
William Mendes de Souza - assistente técnico de visitação pública do Projeto de 

Ecoturismo da SMA do Estado de SP 
 
 

 
 
 


