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PROGRAMAÇÃO PREVISTA 
SEMINÁRIO SOBRE 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. Icaro Cunha – UniSantos 
Sr. Roberto Francine – ReaLNorte 
Sr. Marcos Vinicius de Mello – Petrobras 
Sr. José Luis Bittencurt Júnior – Secretário de Turismo de Ubatuba 
Sr. Eduardo César – Prefeito Municipal da Estância Balneária de Ubatuba  
Sra. Anna Carolina Oliveira  – Coordenadora Programa de Ecoturismo da Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado de São Paulo 
 
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. Maria Inês Ferreira – Secretária de Turismo de Ilhabela 
11h00 às 11h15 – Coffee break 
11h15 às 11h45 – Sra. Hellen Santos – Jornalista da Rede Vanguarda – O papel da mídia 
no desenvolvimento sustentável 
11h45 às 12h15 – Sra. Anna Carolina Oliveira  – Coordenadora Programa de Ecoturismo 
da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo 
12h15 às 12h30 – Debatedora: Sra. Lucila Pinsard Vianna – Gestora da APA Marinha do 
Litoral Norte  
12h30 às 13h00 – Debate com o público presente 
  
13h00 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 e Ricardo Martins – O Encanto das Aves 
  
SEXTA, 28 de Agosto de 2009 
 
Manhã: Infra-Estrutura e Serviços Básicos 
 
09h00 às 09h15 – Esquete Pés no Chão  
09h15 às 09h30 – Resumo do dia anterior 
09h30 às 10h00 – Sr. Daniel Cachone – Diretor Técnico Regional da COTUR 
(Coordenadoria de Turismo) – SELT – SP 
10h00 às 10h30 – Sr. George Hilf de Moraes – Secretário de Turismo de Caraguatatuba  
10h30 às 11h00 – Sr. Antônio Eduardo Poleti – Programa Bandeira Azul para Praias e 
Marinas e Gerenciamento Costeiro 
11h00 às 11h15 – Coffee break 
11h15 às 11h30 – Sra. Alicia Tagliorette: comenta à luz da experiência na Patagônia 
Argentina  
11h30 às 11h45 – Debatedor: Sr. Manuel A. P. Sanches – Diretor de Comunicação Social 
da Agência Brasileira de Gerenciamento Costeiro. 
11h45 às 12h15 – Debate com o público presente 
 
12h15 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. Marimar Guidorzi de Paula – 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 – Sra. Ana Lopez  Espinha – CN - Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 
09h45 às 10h15 – Sra. Marianita Bueno – Secretária 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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1. Apresentação 

 
O Seminário sobre “Turismo Sustentável no Litoral Norte do Estado de São Paulo”, 
integrado ao V Festival Gastronômico de Ubatuba, ocorrerá em Ubatuba, de 27 a 29 de 
Agosto de 2009.  
 
Conta com o apoio da AREUBA/ABRASEL e da ABIH-SP e abrange os quatro municípios 
da região: São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba. 
 
Trata-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. 
 
A idéia central deste quarto Seminário, sobre Turismo Regional, é 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, é um desdobramento direto dos eventos anteriores, principalmente do terceiro 



7 
 

Seminário, onde foram focadas as unidades de conservação, parte fundamental dos 
produtos turísticos e do cotidiano regional. 
 
Em paralelo, pretende 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 será priorizado um tema, apresentado por especialistas, 
representando diversas visões complementares: empreendedores, pesquisadores, governos e 
sociedade local. 
 
Tais apresentações serão 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 que serão tratados procuram dar um panorama amplo para o 
desenvolvimento participativo de produtos turísticos sustentáveis regionais. São 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 atores sociais do turismo regional é de fundamental importância para 
este evento, que promete ser um marco de integração dos parceiros para o desenvolvimento 
do turismo sustentável na região. 
 
Este documento pretende apresentar uma síntese inicial 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, espera-se que todos participem da formulação de um 
documento mais amplo – ampliando exemplos, temas e abordagens – e consolidado, após o 
Seminário. Desta forma, pretende-se apoiar a formulação de ações públicas e privadas na 
região, construindo o turismo sustentável como realidade no Litoral Norte. 
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2. Sumário – Turismo Sustentável no Litoral Norte do Estado de São Paulo 

 
2.1. Referenciais de aplicação prática para o planejamento do turismo regional com base 

no desenvolvimento participativo de produtos para o turismo sustentável. 
 

2.1.1. Turismo Sustentável. 
2.1.2. Cluster Turístico. 
2.1.3. Mix de Produtos Turísticos. 

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

turismo. 
 

2.2.1. Aspectos Sociais em Destaque. 
2.2.2. Aspectos Econômicos em Destaque. 
2.2.3. Aspectos Ambientais em Destaque. 
2.2.4. Aspectos Culturais em Destaque. 

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

 
2.3.1. Produtos Turísticos do Litoral Norte. 
2.3.1.1. Demanda Real e Potencial. 
2.3.1.2. Atrativos. 
2.3.1.3. Acessos. 
2.3.1.4. Mídias. 
2.3.1.5. Infra-Estrutura e Serviços Básicos. 
2.3.1.6. Infra-Estrutura e Serviços Turísticos. 
2.3.1.6.1. Meios de Hospedagem. 
2.3.1.6.2. Alimentos & Bebidas. 
2.3.1.6.3. Guias, Monitores Ambientais e Monitores Ecológicos-Culturais. 
2.3.1.6.4. Transportes Turísticos. 
2.3.1.6.5. Outros Profissionais Liberais em Turismo. 
2.3.1.7. Arranjo Institucional. 

 
2.4. 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. 

  
 Bibliografia e fontes sugeridas – em processo de revisão. 
 
 Pessoas entrevistadas ou que cederam material. 
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2.1. 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. 
 
 
2.1.1. Turismo Sustentável. 

 
Introdução  
 
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. 
 



10 
 

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). 
 
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 altamente dependente de meios naturais protegidos e de 
empreendedores com visão sustentável dos meios nos quais atua. 
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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 natural e cultural. 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, 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; 



12 
 

(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. 
 
 
2.1.2. 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. 
 
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 
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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. 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. 
 

 
2.1.3. Mix de Produtos Turísticos. 
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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.  
 
 
2.2. 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. 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. 
 

 
2.2.1. 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). 
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As tabelas apresentadas a seguir, 2.2.1.-1 a 2.2.1.-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 2.2.1.-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 2.2.1.-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 2.2.1.-2 – População 

 
 

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 2.2.1.-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 
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oportunidades que o mercado de trabalho turístico demanda para ambos os sexos – dando 
reforço ao potencial equilíbrio que se desenha. 

 

Tabela 2.2.1.-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 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. 
 

Tabela 2.2.1. - 4 – Índice 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 que foram se afastando cada vez mais 
de áreas nobres – inicialmente, das áreas imediatamente costeiras, e mais recentemente, das 
áreas mais afastadas (os sertões, as áreas elevadas com vista para o mar etc.). 
 
O turismo de segunda residência sempre foi destaque na região. Sua principal motivação 
esteve sempre associada ao “Turismo de Sol e Praia” (ou turismo SSS – sand, sun and sea). 
Portanto, com base na análise deste contexto e dos ganhos obtidos pelo turismo regional, 
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podemos refletir que o potencial de geração de renda na região nunca foi plenamente usado, 
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.”1 

 
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. 
 
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 

                                                
1 Diagnóstico Regional do Litoral Norte, produzido pela Agenda 21 do Litoral Norte, 2007. 
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momento de contratação de seus funcionários, a preferência é sempre para moradores do 
município e que utilizem como meio de transporte a bicicleta. 
 
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 comunidade indígenas no LN. 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 Bertioga2. Todas possuem nível de 
organização inicial e interesse 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 Camburi, 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. 
 
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 turistas também são 

                                                
2 Fonte de Dados pela Comissão Pró Índio de São Paulo, disponibilizados no site www.cpisp.org.br, acesso 
em: 17 ago. 2009. 
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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.”3 

 
 
2.2.2. Aspectos Econômicos em Destaque. 
 
Como principal atividade econômica na região, o turismo ocupa lugar de destaque – mesmo 
não explorando todo seu potencial. A tabela 2.2.2.-1 mostra a incrível participação do setor 
de Serviços (que abriga boa parte da economica 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 em cada município, 
nos anos de 2002 e 2006 – medidas mais antiga e mais atual da pesquisa feita pelo SEADE, 
respectivamente. Como pode ser observado abaixo, os valores não sofrem drásticas 
alterações, inclusive porque se considera pequeno o intervalo de tempo da pesquisa, de 
apenas 4 anos. 

 

Tabela 2.2.2.- 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 

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

                                                
3 Declaração concedida por Bruno Nunes, diretor comercial da Agência Mar&Serra. 
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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. 
 
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 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 2.2.2.-2 -  Estabelecimentos de hospedagem 
 

 
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 
 
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 a  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 CEDS4, 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. 
 

                                                
4 CEDS – Centro de Experimentação do Desenvolvimento Sustentável. 
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Integrando os dados da tabela apresentanda 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 estima-se que 30% do total de meios de 
hospedagem ainda se encontra em processo de regularização.5  
 
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 da região) da Pousada da 
Sesmaria, no município de São Sebastião. Pequeno empreendimento, com 16 apartamentos 
e 6 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 voluntariamentede projetos em 
prol da melhoria de seu município, principalmente em parcerias firmadas com unidades de 
conservação regionais. A exemplo da Omnimare, 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.  
 

 
2.2.3. 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 

                                                
5 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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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. 6 

 
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 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. 
 
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. 
 
A Omnimare, agência de receptivo em Ubatuba, oferece outro caso exemplar para a 
realidade da região, ao ser umas 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 na região, 
tem programa próprio de gestão ambiental. 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: 
 

                                                
6 Documento Preparatório do Seminário: “Unidades de Conservação da Natureza: oportunidades para o 
desenvolvimento sustentável do Litoral Norte” promovido pelo COMDIAL/CEDS RealNorte, Petrobras, 
UniSantos, em maio de 2009. 
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“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!”  7  

 
Na região podem ser verificadas inúmeras iniciativas pontuais, ao lado das várias ONGs 
atuantes, Institutos de Pesquisa, entre outras intituições que desenvolvem trabalhos de 
destaque na área ambiental. 
 
Dentre as entidades dedicadas ao meio ambiente, destaques podem ser conferidos, em São 
Sebastião, a: Centro de Biologia Marinha – CEBIMAR / USP; Fundação Mar – 
FUNDAMAR (Museu de Biologia e Acervo Marinho); Fundação Animália (conta com 
acervo da fauna silvestre e ecossistemas tradicionais do litoral norte paulista); Instituto 
Terra & Mar (projetos de conservação e educação ambiental). Em Ubatuba, a: Instituto 
Oceanográfico – USP; nos quatro municípios, a: unidades de conservação – privadas 
(RPPN), estaduais, federais e municipais. 
 
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 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.”8 
 
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).9 
  
                                                
7 Texto escrito por Patricia Blauth, que é também responsável pelo treinamento dos funcionários da Pousada 
da Sesmaria. 
8 Dados fornecidos por Ginessa Correa Lemos – funcionária do PE de Ilhabela, em documento enviado por e-
mail em 18 de agosto de 2009 
9 Ibidem. 



24 
 

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” 10 

 
Em São Sebastião, vale destacar o trabalho que vem sendo feito pelo Tuim Parque. 
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, 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. 

                                                
10 Ibidem. 
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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.”11 
 

Vale destacar que o Tuim Parque desenvolveu o “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.12 
 
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”, com realização da 
AlNorte e patrocínio da Petrobras. O projeto visa implementar 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 
está conseguindo 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. 13 
 

                                                
11 Declaração fornecida por José Luiz Nadai, proprietário do Tuim Parque através de documento enviado por 
correio eletrônico, em 15 de agosto de 2009. 
12 Manual de Procedimentos para Manejo das Trilhas do Tuim, cedido por José Luiz Nadai, proprietário do 
Tuim Parque. 
13 Documento cedido por representante do Projeto Praia Brava pela AlNorte, em 14 de agosto de 2009.. 
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O projeto Praia Brava conta com alguns parceiros importantes, como: Fundação 
Florestal do Estado de São Paulo; O Núcleo São Sebastião do PESM; a Polícia 
Ambiental; o Corpo de Bombeiros; a Escola Estadual Walkir Vergani-Boiçucanga; 
Transpetro e a Prefeitura Municipal de São Sebastião.14 
 
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.15 
 
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. 

 
2.2.4. 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 projetos selecionados pelo CEDS16, proposto pelo Instituto Costa 
Brasilis, de Caraguatatuba, que visa o mapeamento das iniciativas de Turismo de Base 
Comunitária na região e o desenvolvimento de um roteiro de TBC.17  
 
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 
município que mais investiram em cultura no ano de 2006, foram Caraguatatuba e Ubatuba. 

                                                
14 Idem. 
15 Ibidem. 
16 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. 
17 Dados fornecidos por Mariane Checon, proponente do referido projeto. 
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Juntos com Ilhabela, estes três municípios apresentaram crescimento no investimento 
cultural próprio. Veja a tabela a seguir. 
 

Tabela 2.2.4.-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 

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 
 
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 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.18 
 

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. 19 
 

A COOPERARTESS produz e comercializa peças artesanais. Além das tradicionais 
panelas de barro, o grupo utiliza mais de vinte técnicas em seu trabalho.20 
 
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.21 
 

                                                
18 Documento “Oferta de Atrativos e Serviços”, Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de São 
Sebastião, 2007. 
19 Idem 
20 Ibidem 
21 Ibidem 
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A comunidade de São Sebastião está sendo qualificada para atuar como monitores no sítio 
arqueológico São Francisco. Em 14 de agosto deste ano, foi realizada a formatura da turma 
de 11 alunos do “Curso de Formação de Monitores Ecológicos Culturais”. Estes alunos 
foram indicados por instituições ligadas ao Movimento de Afrodescendentes da região. 
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 
segundo Wagner Bornal, torna a comunidade comprometida com o sucesso e se sentindo 
co-responsável pelo trabalho.22 
 

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

 
 

2.3.1. 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. 
 
 
2.3.1.1.Demanda Real e Potencial. 

 
O estudo da demanda real e potencial para o turismo no Litoral Norte do Estado de São 
Paulo ocorre com frequência – pelas Prefeituras Municipais, pelas ONGs, pelos 
empresários etc. A seguir é apresentando um exemplo, para o Núcleo Picinguaba, do 
Parque Estadual da Serra do Mar (NP-PESM), com dados levantados de 1991 a 1997. 

 
A proposta deste Seminário consiste em sugerir 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. 
 

                                                
22 Dados obtidos através de conversa informal com Aline Mazza – assessora na Fundação Cultural de São 
Sebastião e Wagner Gomes Bornal, diretor da Fundação,  no dia da Formatura. 
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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 2.3.1.1.-1. Demanda Anual de Visitantes do PESM-NP (1991 A 1997) 

Ano Número de 
Visitantes 

Estimados/Ano 

Média de visitantes no 
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 2.3.1.1.-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 2.3.1.1.-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 

 



30 
 

Fonte: BUSSOLOTTI, 1997 apud ORTIZ, 2005. 

 
 
2.3.1.2.Atrativos. 
 
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. 

DADOS DO PERFIL DO VISITANTE 
PESM-NP 

1991 1997 

Procedência Interior de –SP 45,1% 60% 
 

Grande SP 33,7% 40% 

Hospeda-
gem 

Casa própria 30% 40% 

 
Casa alugada 

29% 25% 
 
 
 
 

Meio de 
Transporte 

Carro 86% 95% 

 
Ônibus 

11% 03% 

Característi-
ca 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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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 – 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 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 



32 
 

diversas possibilidades de atividades esportivas, educacionais, de descanso, 
de observação de fauna e flora e de visita a atrativos históricos marcantes. 

 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). 

 
 

2.3.1.3.Acessos. 
 

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 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. 

 
 

2.3.1.4.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. 
 

 
2.3.1.5.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. 
 
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 onde 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 2.3.1.5.- 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 1900-2300/mês 

Produção média mensal 
em temporada 

5.100 ton/mês ? 2.632 ton/mês 4500- 
5200ton/mês 

Órgão municipal 
responsável pela coleta 

Secretaria de Serviços 
Públicos 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

  

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 
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% domicílios atendidos 
por coleta seletiva 

3% 90% 100% 70% 

Quantidade média 
mensal coletada 

 
? 

62,8 ton/mês 187 ton/mês 40 ton/mês 

Órgão municipal 
responsável pela coleta 

Não há Secretaria de Meio 
Ambiente 

 Prefeitura 

Resíduos de Serviços de Saúde 
Produção média mensal  9.000 Kg/mês 1.756,34 kg/mês ? 3.900 Kg/mês 
Órgão municipal 
responsável pela coleta 

Secretaria de Serviços 
Públicos 

Secretaria de  Saúde   

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 2.3.1.5.-2 - Qualidade de águas interiores 

 
NOME DO MANANCIAL 

Nº de colônias de Coliformes 
fecais/100mL 

 

Nº de colônias de Coliformes 
fecais/100mL 

 

 
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 
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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 
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. 

 
 

2.3.1.6.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.). 
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2.3.1.6.1. 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. 
 

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 2.3.1.6.1-1 - Número de Meios de Hospedagem e Leitos do Litoral Norte-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). 

 
Tabela 2.3.1.6.1.- 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. 
      Quadro 3. Características dos Meios de Hospedagem do Litoral Norte-SP.  

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

 
 

2.3.1.6.2. 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. 
 
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 exemplo 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 
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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, 
fornecedores e outros elementos, como instrumentos da gastronomia sustentável. 

 
 

2.3.1.6.3. Guias, Monitores Ambientais e Monitores Ecológicos Culturais. 
 
O serviço de guias e monitores, perfeita e necessariamente integrável, representa um dos 
maiores trunfos da cadeia produtiva do turismo sustentável – por permitir presença física de 
porta-voz do turismo receptivo junto ao turista, em seu pleno momento de descoberta da 
região. Há muito o que se fazer neste setor, diante de todo potencial. 
 
Em 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. 
 
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. 
 
Algumas associações foram criadas, mas boa parte encontra-se desarticulada. Pode-se usar 
como exemplos 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 1998/1999.23 
 
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 Piçinguaba 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 

                                                
23 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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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 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 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”.24 
 

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.25 
  
A partir deste mês (agosto de 2009), São Sebastião ganha um novo grupo de monitores, 
capacitados para atuar no Sítio Arqueológico São Francisco. No último dia 14 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.26 
 
Em 2007, o mesmo curso foi oferecido para professores da rede municipal de ensino de São 
Sebastião, aos sábados. E agora tem-se 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 2009.27 
 
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. 
 

                                                
24 Idem. 
25 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. 
26 Dados coletados por Roberta Pedroso na cerimônia de Formatura do Curso de Formação de Monitores 
Ecológicos Culturais, em 14 de agosto de 2009. 
27 Dados fornecidos por Aline Mazza – assessora da Fundação Cultural de São Sebastião, em 14 de agosto de 
2009. 
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A associação de Monitores de Ubatuba chegou a ter 40 membros e em 2008, o grupo só 
contava com 9 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 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. 
 
O PE de Ilhabela (PEIb) conta 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 transparente, em 
atividades afins, com essas pessoas que, prestam voluntariamente serviços de grande valia 
para a UC”. 

 
 

2.3.1.6.4. 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 2.3.1.6.4.-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 Jabaquara, 
Praia do Poço, Castelhanos. 
 

Marina Canoa Endereço: Avenida Magno Passos lancha para 12 pessoas. 
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Bittencourt, 326 – Barra do Una. 
Telefone: (12) 3867-1706 
Site: www.canoa.com.br 
E-mail: resort@canoa.com.br 

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 Secreatria de 
Cultura e Turismo de São Sebastião, 2007. 
 
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. 28 
 
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”.29 

 
 

2.3.1.6.5. 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 

                                                
28 Passaport Guias Turísticos,  2009. 
29 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 
agosto de 2009. 
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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 a ser tema dentro da administração municipal, primeiro na 
Secretaria de Turismo e, em 2006, na Secretaria de Meio Ambiente.”30 

 
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 Anama (Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio 
Ambiente). Em 2008, foi destaque no Avistar Brasil e teve a primeira participação na 
British Birdwatching Fair.31 
 
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 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.32 
 
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.33 
 
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 

                                                
30 Dados fornecidos por Carlos Augusto Rizzo, em 14 de agosto de 2009.  
31 Idem. 
32 Dados fornecidos em 14 de agosto de 2009, por Carlos Rizzo, profissional da atividade de Observação de 
Aves em Ubatuba. 
33 Ibidem. 
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nacional surgiu forte agora em 2009. 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.34 
 

“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).”35 

 
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. 
 
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. 
 
Segundo Carlos Rizzo: “(...) Quando uma das frentes avança nos concentramos para que as 
outras avancem para o mesmo patamar”. 
 
 
2.3.1.7.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. 
 
O município de Ilhabela tem apresentado resultados importantes neste sentido, 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. 36 
 
Além das estruturas colegiadas localizadas e/ou municipais (conselhos consultivos de UCs, 
Conselhos Municipais de Turismo etc.), a região conta com vários colegiados regionais – a 

                                                
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
36 Dados fornecidos por Ginessa Correa Lemos – funcionária do PE de Ilhabela, em documento enviado por 
e-mail em 18 de agosto de 2009. 
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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. 
 
 
2.4.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, pretende dar base aos participantes do 
Seminário para que seja 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. A exemplo de: 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; gestão com instituições financeiras (CEF, BNDES, BB etc.); e 
articulação regional da comunicação. 
 
O andamento do Seminário, a melhoria deste documento e a factibilidade de um programa 
integrado de promoção ao turismo sustentável regional dependem da participação de todos. 
 
Até o Seminário! 
 
Bom evento! 
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