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CONTRATO ADMINISTRATIVO 2020SETUR020
Objeto
Contratação de serviços técnicos especializados de consultoria
para a elaboração do detalhamento técnico das propostas de
planos, programas, ações e roteiros turísticos apresentados ao
DADE (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das
Estâncias Turísticas de São Paulo) e a elaboração de pesquisa de
demanda turística no município de São Sebastião.
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Informações gerais

Planisa Serviços e Estudos Técnicos em Urbanismo EIRELI/ME
Endereço: Rua dos Pinheiros, 258, Conj. 14, Pinheiros – São Paulo/SP
Telefone: (11) 2362-6563
Email: contato@planisaconsultoria.com.br
CNPJ: 21.552.388/0001-03
Responsável: Igor Alves Borges - CREA-SP 5070053109
Telefone do responsável: (11) 98191-9223

Prefeitura Municipal de São Sebastião/SP
Secretaria Municipal de Turismo – SETUR
Rua Sebastião Silvestre Neves, nº. 214 – Centro - São Sebastião/SP
Telefone: (12) 3892-2620
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Ficha Técnica

Igor Alves Borges
Coordenador geral
Ewerton Henrique de Moraes
Especialista em planejamento turístico
Hé rika Klafke Pritsch
Especialista em planejamento turístico
Gabriel Ortiz Cetra
Especialista em análises e planejamento econômico
Tamires Barboza de Jesus
Especialista em planejamento ambiental e urbano
Gustavo Fioretto Torres
Assistente de gestão de projetos
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MENSAGEM DO PREFEITO
A atividade turística é presença forte no município e tem um papel importante na
economia local, na valorização da cultura e preservação do meio ambiente. Para que
isso seja possível é necessário planejar novas estratégias, avaliar as ações tomadas e
monitorar a implementação de projetos de forma participativa. Só assim avançaremos
de maneira sustentável.
Nos últimos anos São Sebastião tem empenhado esforços na estruturação de uma
Política Municipal de Turismo, promovendo o funcionamento e autonomia do Conselho
Municipal de Turismo, principal instrumento de controle e participação popular, além
do fortalecimento e qualificação da Secretaria Municipal de Turismo. O Plano Diretor
de Turismo contribui como um instrumento que organiza esta Política e orienta o
município para ações estratégicas de médio e longo prazo.
Nossa cidade é conhecida e consolidada pela beleza de suas praias. Contudo, o Turismo
em São Sebastião deve ir muito além da beira-mar. O novo Plano Diretor de Turismo
(2020 - 2023) reforça os potenciais e dá destaque ao Ecoturismo e Turismo Cultural,
fortalecendo e divulgando importantes atrativos, como o Sítio Arqueológico e a cultura
caiçara. A estratégia é maior e visa agir diretamente em um dos nossos principais
desafios, a sazonalidade.
Assim sendo, todo este trabalho contribuirá para um futuro com mais qualidade de vida
para a nossa população, melhores condições de emprego e renda, valorização da nossa
cultura Caiçara, preservação das nossas riquezas naturais e um ambiente interessante
para investimentos públicos e privados.

Felipe Augusto
Prefeito Municipal

Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

MENSAGEM DA SECRETÁRIA DE TURISMO
O Plano Diretor do Turismo de São Sebastião é um sonho que foi realizado por essa
Administração (2017/2020). Há muito tempo o Trade Turístico do nosso Município
almeja sua elaboração.
O planejamento de ações para o incremento e estruturação do turismo é um importante
passo, rumo ao seu desenvolvimento como atividade econômica.
Os planos estratégicos, são ferramentas fundamentais para gestão do turismo. Sua
realização foi de maneira participativa, permitindo a definição conjunta do caminho a
ser seguido, considerando uma maior cooperação e sinergia no planejamento das ações
a serem executadas.
Adriana Augusto Balbo Venhadozzi
Secretária de Turismo
MENSAGEM DO PRESIDENTE DO COMTUR
Como representante do COMTUR do município de São Sebastião, muito me honrou
participar do processo de construção da revisão do Plano Diretor de Turismo. Apesar
da situação atípica que vivemos em 2020 com a pandemia da COVID-19, a Empresa
Planisa conseguiu de maneira muito profissional e competente envolver todos os atores
do Turismo.
Foi um processo democrático e com visão do Turista, revendo as prioridades e o
planejamento para Turismo de São Sebastião. Acredito que este Plano atende os anseios
do Trade Turístico de São Sebastião, nos mais diversos setores, hospedagem,
gastronomia, história, ecoturismo, turismo náutico, tradição caiçara, turismo de
aventura e principalmente levou em conta o feedback dos turistas que já frequentam
nosso município.
Mais que um Plano Diretor, que por muitas vezes acabam apenas preenchendo uma
obrigação de uma estância turística, este vem como uma ferramenta para realmente
direcionar as ações Públicas e Privadas para um Turismo de Qualidade valorizando
tudo que temos de melhor.
Boa leitura!
Marco Perrotti
Presidente do Conselho Municipal de Turismo
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PARTE 1 - CARACTERIZAÇÃO
TERRITORIAL E DO TURISMO
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CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL
1.1 Território e demografia
São Sebastião, município do Estado de São Paulo, conta com uma população

estimada de 90.328 habitantes (IBGE, 2020), considerada a 91° maior população do
estado, segundo ranking do mesmo Instituto. A cidade tem uma área de 402,4 km2
dividida em uma porção territorial composta por três distritos - Maresias, São Francisco
da Praia e São Sebastião – e uma porção insular onde se localizam suas ilhas: As Ilhas,
Ilha das Couves, Ilha dos Gatos, Ilha de Montão de Trigo e Ilha do Toque-Toque, cujas
áreas representam grande importância ambiental e turística para a região.
O distrito de São Sebastião é o distrito sede do município e está geograficamente
localizado na região central, entre os distritos de Maresias e de São Francisco da Praia.
O distrito de São Francisco da Praia está geograficamente localizado ao norte e faz
divisa com Caraguatatuba. O distrito de Maresias faz limite com Bertioga e é o de maior
extensão territorial.
A Tabela 1 apresenta os principais indicadores de território e demografia para
o município:
Tabela 1 Território e Demografia de São Sebastião (SP)

DADOS

DEMOGRAFIA

ÁREA (2020)

402,40 (km2)

POPULAÇÃO (2020)

90.328 (hab.)

DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2020)

216,54 (hab./km2)

TAXA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO ANUAL DA POPULAÇÃO (2020)

1,68 % a.a.

GRAU DE URBANIZAÇÃO (2020)

98,87%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Fundação Seade, 2020.

A densidade demográfica de São Sebastião, isto é, o total da população divido
pela área urbana, é alta, em comparação aos demais municípios do Estado de São Paulo,
da Região de Governo de Caraguatatuba e da Região Administrativa de São José dos
Campos, como mostra a Figura a seguir.
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Figura 1 Densidade demográfica (hab./km2) de São Sebastião, entorno e Estado de São Paulo

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,
Fundação Seade, Elaborado em 2020.

Segundo o sistema de classificação de uso e padrão de ocupação urbana (UHCT),
do Estado de São Paulo, que apresenta as menores unidades geográficas de análise do
uso e cobertura da terra, a densidade de ocupação nas unidades residenciais,
comerciais e de serviços para a área urbana de São Sebastião está concentrada em suas
bordas, próximo ao oceano. A figura 2, onde mostra que a parte urbana do município
está concentrada nos bairros litorâneos, ao mesmo tempo em que fragmentada entre
grandes parcelas não ocupadas, por conta de a grande extensão territorial ao norte do
município ser gravado como Área de Proteção Ambiental – Unidades de Conservação –
que em São Sebastião compreende o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM).
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Figura 2 Densidade de ocupação urbana de São Sebastião (SP)

Fonte: elaborado por Planisa, 2020.

A Figura 3 apresenta a distribuição populacional do município por faixas etárias.
Ela evidencia uma concentração populacional adulta, entre 20 e 44 anos, que
representa a população economicamente ativa do município, ou seja, a população que
configura em oferta efetiva de trabalho. Além disso, o município apresenta uma
população significativa de jovens e crianças (entre 0 e 19 anos).
Embora, São Sebastião seja predominantemente constituído por população de
jovens e adultos, sua curva demográfica não apresenta grandes desequilíbrios entre as
faixas etárias, apesar do baixo índice de envelhecimento (54,73%1), quando comparado
ao Estado de São Paulo (81,11%). Ainda que, segundo PNUD (2010)2, entre 2000 e 2010

1 Fonte: Fundação SEADE, 2020.
2 Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/sao-sebastiao_sp
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a razão de dependência3 do município tenha diminuído (de 49,97% para 42,63%) e a
taxa de envelhecimento aumentado (de 4,10% para 5,43%).
Figura 3 População por faixa etária de São Sebastião (SP)

Fonte: Elaborado por Planisa, a partir de dados do Censo
Demográfico 2010 (IBGE); Fundação Seade.

O censo demográfico 2010 (IBGE) indicou que 53,9% da população de São
Sebastião se autodeclarou de cor de pele branca, frente a 38,5% de cor de pele parda,
6,4% preta e 0,7% amarela. Ainda, 0,4% da população se autodeclarou indígena, que
pode ser explicado pelo histórico de origem indígena na área de etnia Guarani, que
apesar das ocupações e grande extermínio populacional, conseguiu conservar parte de
sua população presente na região, em terra demarcada na porção oeste do município
(Figura 4).

3 Razão de dependência: percentual da população de menos de 15 anos e da população de 65 anos e mais (população
dependente) em relação à população de 15 a 64 anos (população potencialmente ativa) (PNUD,2010).
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Figura 4 Distribuição da população de São Sebastião (SP), por raça/cor

Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2019; Fundação Seade.
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1.2 Condições de vida, desenvolvimento humano e desigualdade
De acordo com o Ranking do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento, o município de São Sebastião ocupa o 103° lugar entre as melhores
cidades para viver no Estado de São Paulo e a 210° no país (PNUD, 2010), com um Índice
de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) considerado alto, como pode ser visto
na Tabela 2. Ainda, a tabela apresenta os principais indicadores das condições de vida
para o munícipio:
Tabela 2 Indicadores das condições de vida para São Sebastião (SP)

INDICADOR

DADOS

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL IDHM (2010)

0,772 (alto)

ÍNDICE PAULISTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL IPRS – DIMENSÃO RIQUEZA (2018)

54 (muito alto)

ÍNDICE PAULISTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL IPRS – DIMENSÃO

71 (regular)

LONGEVIDADE (2018)
ÍNDICE PAULISTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL IPRS – DIMENSÃO

55 (baixo)

ESCOLARIDADE (2018)
ÍNDICE PAULISTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL IPRS – ÍNDICE GERAL (2018)

Grupo: Dinâmicos4

ÍNDICE DE GINI (2010)

0,49

RENDA MÉDIA DOMICILIAR (2010)

R$ 697,24

DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ ¼ DE SALÁRIO

3,19%

MÍNIMO

DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ ½

11,98%

SALÁRIO MÍNIMO
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA (2010)

2,9%

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL POR MIL NASCIDOS VIVOS (2018)

6,28

Fonte: Fundação SEADE, 2020.

Ainda, segundo o PNUD (2010)5, o IDHM de São Sebastião passou por uma
evolução significativa de 0,520, em 1991, para 0,772 em 2010, registrando um
crescimento de 48,46% para o município e de 35% para o Estado de São Paulo. No
município a dimensão que mais contribui para o crescimento do índice, ao longo desses
4 Grupo dinâmicos do IPRS: municípios que se caracterizam por um nível elevado de riqueza com bons níveis nos
indicadores sociais. Fonte: Fundação Seade, 2019.
5 Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2010. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/
pt/perfil_m/sao-sebastiao_sp> Acesso em 18/05/2020.
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anos, foi Educação, seguida por Longevidade e Renda. A Figura 5 apresenta a Evolução
do IDHM para São Sebastião:
Figura 5 Evolução do IDHM de São Sebastião (SP)

Fonte: PNUD, Ipea e FJP.

O Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) é uma das mais importantes pesquisas realizadas no país, cujos dados
referentes aos domicílios representam com a maior fidelidade os aspectos
socioeconômicos e as condições de vida da população brasileira, sendo o último
realizado ainda em 2010.
Segundo o Censo (2010) a renda per capita média de São Sebastião cresceu
46,47% de 1991 a 2010, passando de R$ 571,76 para R$ 715,41 e para R$ 837,48,
respectivamente, totalizando um crescimento médio anual de 2,03% (PNUD, 2010).
Ainda,

o

percentual

da

população

de

extremamente

pobres6

reduziu,

significativamente, de 2,84% (1991) para 2,74% (2000) e para 0,68% (2010). E a
6 Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70 mensais (até agosto de 2010).

Fonte: PNUD (2010), disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/sao-sebastiao_sp Acesso em
18/05/2020.
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proporção da população de pobres também diminuiu de 13,46% (1991) para 10,21%
(2000) e para 3,47% (2010).
A Figura 6 apresenta o mapa de distribuição da renda média mensal, em salários
mínimos (SM: R$ 510), em 2010, para o município de São Sebastião:
Figura 6 Rendimento médio mensal de São Sebastião (SP) em 2010

Fonte: Elaborado por Planisa, 2020.

Os sete grupos de vulnerabilidade que constituem o Índice Paulista de
Vulnerabilidade Social (IPVS) medem as condições socioeconômicas e do perfil
demográfico da população (Fundação Seade, 2010). Em São Sebastião a distribuição da
população entre os grupos IPVS está caracterizada na Figura 7, a seguir:
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Figura 7 Distribuição da População, segundo Grupos do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS Estado de São
Paulo e Município de São Sebastião – 2010

Fonte: IBGE, Censo demográfico 2010; Fundação Seade.

O Grupo 1, denominado grupo de baixíssima vulnerabilidade compreendia 1,3%
da população do município (949 pessoas) e estava localizado apenas no distrito de São
Sebastião, em setores censitários mais próximos ao litoral, como indica a Figura 8.
Nesses setores o rendimento nominal médio dos domicílios era de mais de 9 salários
mínimos (como mostra o mapa anterior – Figura 6), cerca de R$ 6.772, em 2010, e
apenas em 2,5% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Em
relação aos componentes demográficos, a idade média dos responsáveis pelos
domicílios era de 49 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 10,0%, as
mulheres chefes de família (ou chefes dos domicílios) com até 30 anos representavam
10,1% e as crianças com menos de seis anos totalizavam 6,9% da população desse
grupo.
O Grupo 2, denominado grupo de vulnerabilidade muito baixa compreendia
24,9% da população do município (18.120 pessoas) e estava distribuído por todo o
município, como mostra a Figura 8. Nesses setores o rendimento nominal médio dos
domicílios era de 6 salários mínimos, que representava R$ 3.199, em 2010, e em 7%
deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Em relação aos
indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 49
anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 9,6%, as mulheres chefes de
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família (ou chefes dos domicílios) com até 30 anos representavam 10,1% e as crianças
com menos de seis anos totalizavam 6,7% da população desse grupo.
O Grupo 3, denominado grupo de vulnerabilidade baixa compreendia 34,5% da
população do município (25.106 pessoas) e estava predominantemente distribuído
pelo distrito de Maresias, mas também na região sul do distrito de São Sebastião e leste
de São Francisco da Praia, como mostra a Figura 8. Nesses setores o rendimento
nominal médio dos domicílios era de 4 salários que representava cerca R$ 1.945, em
2010, e em 16,1% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Em
relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios
era de 41 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 23,4%, as mulheres
chefes de família (ou chefes dos domicílios) com até 30 anos representavam 27,1% e
as crianças com menos de seis anos totalizavam 9,4% da população desse grupo.
O Grupo 4, denominado grupo de vulnerabilidade média compreendia 9,3% da
população do município (6.756 pessoas) e estava distribuído nos três distritos, como
mostra a Figura 8. Nesses setores o rendimento nominal médio dos domicílios era de
3,3 salários mínimos que representava cerca R$ 1.710, em 2010, e em 21,7% deles a
renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Em relação aos indicadores
demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 46 anos e aqueles
com menos de 30 anos representavam 13,1%, as mulheres chefes de família (ou chefes
dos domicílios) com até 30 anos representavam 10,2% e as crianças com menos de seis
anos totalizavam 8,4% da população desse grupo.
O Grupo 5, denominado grupo de vulnerabilidade alta compreendia 30,1% da
população do município (21.925 pessoas) e estava distribuído nos três distritos, como
mostra a Figura 8. Nesses setores o rendimento nominal médio dos domicílios era de
2,7 salários mínimos que representava cerca R$ 1.409, em 2010, e em 27,0% deles a
renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Em relação aos indicadores
demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 41 anos e aqueles
com menos de 30 anos representavam 23,5%, as mulheres chefes de família (ou chefes
dos domicílios) com até 30 anos representavam 24,5% e as crianças com menos de seis
anos totalizavam 11,1% da população desse grupo.
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A Figura 8, a seguir, apresenta o mapa com a distribuição geográfica, por setores
censitários, dos grupos de vulnerabilidade de acordo com o IPVS:
Figura 8 Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) para São Sebastião (SP)

Fonte: elaborado por Planisa com dados da Fundação Seade, 2010.
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1.3 Educação e Cultura
A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado
determinados ciclos de ensino é um indicador quanto à situação da educação no
município de São Sebastião (SP). Como mostra a Figura 9, a proporção de crianças de 5
a 6 anos frequentando a escola, em 2010, era de 99,07%. Quanto à proporção de
crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental
correspondia a 93,25%. Os jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo
totalizavam 67,95%, no mesmo ano, e os de 18 a 20 anos, com ensino médio completo,
46,45%.
Figura 9 Fluxo Escolar por faixa etária de São Sebastião (SP) em % - 2010

Fonte: PNUD, Ipea e FJP.

A Figura 9, também apresenta a comparação dos indicadores educacionais de
São Sebastião com o Estado de São Paulo e o Brasil, mostrando que a proporção de
crianças e jovens com idades entre 5 e 13 anos que frequenta a educação básica, em São
Sebastião, era maior quando comparada ao Estado e o País. Ainda, segundo o PNUD
entre o período de 1991 e 2010, últimos censos demográficos, a proporção de crianças
e jovens frequentando a educação básica no município aumentou em 58,50 p.p., 45,88
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p.p., 47,67 p.p. e 39,74 p.p., respectivamente, dessa forma pode-se inferir que, em 2010,
a cobertura educacional do município era capaz de atender a mais de 90% das crianças
e jovens com até 13 anos.
Em relação à taxa de analfabetismo entre a população de 15 anos ou mais
(Tabela 3), o município apresenta um indicador baixo, apesar da taxa ser 0,47 p.p. acima
da Região de Governo de Caraguatatuba (da qual faz parte) e 1,52 p.p. acima da taxa do
Estado a Figura 10 mostra que de 1991 a 2010 a taxa de analfabetismo do município
diminuiu significativamente, totalizando uma redução de 57,3%.
Tabela 3 Indicadores de Educação

INDICADOR

EM %

TAXA DE ANALFABETISMO DA POPULAÇÃO DE 15 ANOS OU MAIS (2010)

5,84 (baixa)

POPULAÇÃO DE 18 A 24 ANOS COM PELO MENOS ENSINO MÉDIO COMPLETO (2010)

49,87 (baixa)

Fonte: IBGE, 2010; Fundação Seade, 2020.

Figura 10 Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais - Censo demográfico 2010 (em %)

Fonte: IBGE; Fundação Seade, 2020.
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Quanto à população de 18 a 24 anos com pelo menos Ensino Médio Completo, o
município apresentava, em 2010, uma proporção baixa (Tabela 3), no entanto o
indicador passou por uma evolução positiva significativa de 2000 a 2010, apresentando
um aumento de 98,68%, como pode ser visto na Figura 11.
Figura 11 População de 18 a 24 anos com pelo menos Ensino Médio Completo - Censo demográfico 2010 (em %)

Fonte: IBGE; Fundação Seade, 2020.

Segundo o PNUD, o indicador de expectativa de anos de estudo em São Sebastião
(SP) aumentou, no período entre 2000 e 2010, de 9,89 anos para 10,35 anos, frente ao
país que passou de 10,23 para 10,33. Esse indicador mostra a frequência escolar da
população em idade escolar, ou seja, quanto tempo uma criança frequentará a escola
durante sua vida escolar. Em relação ao país, o município está 0,02 p.p. acima.
Em 2010, a taxa de pessoas com mais de 25 anos que possuíam nível superior
completo chegou a 11% (Figura 12). Segundo levantamento analisado pelo PNUD
(2010), esta taxa evoluiu de 4% em 1991 para 7% em 2000, chegando até 11% da
população com nível superior completo em 2010. Este dado pode indicar um
incremento de mão de obra qualificada no mercado de trabalho em São Sebastião.
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Analisando todos os indicadores de educação apresentados para município,
pode-se inferir que as condições da cobertura educacional atualmente são boas, em
virtude da evolução significativa que os indicadores passaram ao longo desses 20 anos,
porém não apresentam indicadores acima dos níveis estaduais e nacionais.
Figura 12 Escolaridade da população de 25 anos ou mais - 2010

Fonte: Fonte: PNUD, Ipea e FJP.

Segundo dados fornecidos pela Divisão de Patrimônio Histórico Cultural da
Prefeitura de São Sebastião, a cidade conta com um importante patrimônio
arquitetônico, constituído por 51 bens tombados. Alguns destes são resquícios dos
séculos XVII, XVIII e XIX, tombados pelos IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional), em 1955, e outros pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa de
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico do Estado de São Paulo), nos anos de
1969 e 1972.
A arquitetura é marcada por construções coloniais portuguesas, de herança árabe,
localizada principalmente no centro histórico, se destacam a Capela de São Gonçalo e
residências, a Cadeia Pública, a Igreja Matriz, a casa térrea à Rua Antônio Cândido e o
Edifício do Grande Hotel. Além disso, desde 1994, por meio da Lei Municipal 943/94,
foram tombadas as Capelas Caiçaras de São Sebastião.
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1.4 Localização e inserção regional
São Sebastião está localizado na região leste do Estado de São Paulo, a 128 km
da capital em linha reta. Faz parte da Região Administrativa de São José dos Campos,
que reúne 39 municípios, e da Região de Governo de Caraguatatuba, com mais três
municípios: Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Além disso, está inserida na sub-região
5 da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.
O acesso a São Sebastião se dá por via rodoviária e marítima. Por via rodoviária
conta com três acessos7:
● Acesso 1: Rodovia Dutra (SP-060) e Ayrton Senna (SP-070) para acesso à
Rodovia dos Tamoios (SP-99), seguindo pela Rio-Santos (SP-055)/BR-101;
● Acesso 2: Rodovia Dutra (SP-060) e Ayrton Senna (SP-070) para acesso à
Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098), seguindo pela Rio-Santos (SP-055)/BR-101;
● Acesso 3: Rodovia dos Imigrantes (SP-160) e Rodovia Piaçaguera-Guarujá para
acesso à Rio-Santos (SP-055)/BR-101.
O acesso marítimo conta com a balsa que faz a travessia do canal de São
Sebastião, transportando pessoas e veículos com origem e destino a Ilhabela. A balsa é
operada pela DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A e o trajeto tem duração de,
aproximadamente 20 minutos, com viagens que ocorrem em intervalos de 30 minutos8.
Os aeroportos mais próximos são: o Aeroporto de Congonhas, na cidade de São
Paulo, e o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, na cidade de Guarulhos.
Ambos realizam voos comerciais, diariamente, e distam 201 km e 182 km de automóvel,
respectivamente.

7 Fonte: http://www.turismosaosebastiao.com.br/como-chegar. Acesso em 18/05/2020.
8 Os intervalos variam de acordo com o horário e dia da semana. Normalmente, no período que compreende entre
as 6hs e às 19hs as travessias ocorrem em intervalos de 30 minutos de segunda a sexta-feira e de 60 minutos aos
finais de semana. Fonte: < http://www.dersa.sp.gov.br/travessias/travessias-automoveis/sao-sebastiao-ilhabela/>
Acesso em 18/05/2020.
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1.4.1 Região Administrativa de São José dos Campos
A Região Administrativa (RA) de São José dos Campos foi criada em 2012, a
partir da Lei Complementar nº 1.166/2012, e está localizada no extremo leste do
município de São Paulo, entre a Região Metropolitana de São Paulo e a Região
Metropolitana do Rio de Janeiro, cuja área é de 16.177,94 km2 (SEADE, 2020), a
densidade demográfica é de 153,89 habitantes/km2 e o grau de urbanização de 94,7%.
Dados da Fundação Seade indicam que a população estimada, em 2019, era de 2,5
milhões de habitantes, fazendo da região a quarta maior em população no estado de São
Paulo, ficando atrás apenas da Região Metropolitana de São Paulo, e das RA de
Campinas e Sorocaba.
A RA de São José dos Campos (Figura 13) é composta por cinco Regiões de
Governo9 – Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, São José dos Campos e Taubaté –
e 39 municípios: Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista,
Campos do Jordão, Canas, Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Igaratá,
Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas, Lorena, Monteiro Lobato, Natividade
da Serra, Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, Redenção da Serra,
Roseira, Santa Branca, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José do
Barreiro, São José dos Campos, São Luís do Paraitinga, São Sebastião, Silveiras, Taubaté,
Tremembé e Ubatuba.
A Região possui forte atividade industrial, que é base de sua economia, e
apresenta um núcleo bem estruturado que reúne empresas de alta tecnologia, com
destaque para os setores automotivo, aeroespacial, telecomunicações, químico e
petrolífero10, nos municípios localizados no eixo da Rodovia Presidente Dutra.

9 Fonte: Fundação Seade. Disponível em: http://produtos.seade.gov.br/produtos/divpolitica/index.php?

page=tabela&action=load&nivel=10> Acesso em 18/05/2020.
10 Fonte: Fundação Seade. Disponível em:<https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=291472> Acesso em 18/05/2020.
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Figura 13 Região Administrativa de São José dos Campos

Fonte: elaborado por Planisa, 2020.

1.4.2 Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte
A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte está localizada no
extremo leste do município de São Paulo, foi criada em 2012 por meio da Lei
Complementar nº 1.166/2012 e é constituída por 39 municípios, coincidentes aos da
Região Administrativa de São José dos Campos, divididos em cinco sub-regiões (Figura
14):
● Sub-Região 1: Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna,
Santa Branca e São José dos Campos;
● Sub-Região

2:

Campos

do

Jordão,

Lagoinha,

Natividade

da

Serra,

Pindamonhangaba, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do
Sapucaí, São Luiz do Paraitinga, Taubaté e Tremembé;
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● Sub-Região 3: Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá,
Lorena, Piquete, Potim e Roseira;
● Sub-Região 4: Arapeí, Areias, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, São José do
Barreiro e Silveiras; e
● Sub-Região 5: Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba.
A Tabela 4 apresenta a área, em km2, e a população estimada, em 2019, para cada
sub-região da Região Metropolitana:
Tabela 4 Indicadores de área e população por sub-região da RMVP e Litoral Norte

SUB-REGIÕES

ÁREA (KM2)

POPULAÇÃO (EM HAB.)

1

3.824,4

1.103.668

2

4.237,8

626.309

3

3.387,3

355.685

4

2.786,2

130.667

5

1.941,8

336.281

TOTAL

16.177,5

2.552.610

Fonte: IBGE, 2019; Emplasa, 2016.

A região possui a mesma área e população da Região Administrativa de São José
dos Campos, 16.177,94 km2 (SEADE, 2020) e 2,5 milhões de habitantes (IBGE, 2019),
respectivamente, e destaca-se nacionalmente pela sua atividade econômica
diversificada, cuja participação no PIB do Estado correspondia, em 2017, a 5,2% . Além
disso, no mesmo ano sua participação no valor adicionado do setor industrial foi
bastante significativa chegando a 40,5% e a 59,03% no valor adicionado do setor de
serviços, de acordo com a Fundação Seade (2017).
Além das atividades altamente industrializadas, como já mencionado no item
anterior, a região se destaca pelo turismo nas regiões que compreendem a Serra da
Mantiqueira, o Litoral Norte e as cidades históricas. Também, abriga importantes
patrimônios ambientais, como a Serra do Mar, a Serra da Bocaina e a Serra Mantiqueira
(EMPLASA, 2019).
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Figura 14 Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte

Fonte: elaborado por Planisa, 2020.

1.5 Região turística / Roteiro Turístico
São Sebastião está inserido no Circuito Litoral Norte de São Paulo (CIT), região
turística que soma atrativos, equipamentos e serviços turísticos das cidades de
Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. A gestão integrada dessa
região é realizada pelo Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte de São
Paulo (Figura 15).
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Figura 15 Circuito Litoral Norte de São Paulo (CIT)

Fonte: elaborado por Planisa, 2020.

Segundo dados do Observatório do Circuito Litoral Norte de São Paulo a região
conta com 847 meios de hospedagem distribuídos pelos cinco municípios conforme a
Figura 16, a seguir:
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Figura 16 Distribuição dos meios de hospedagem Litoral Norte

319
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Fonte: Observatório de Turismo do CTI, Prefeituras Municipais, Tripadvisor, Trivago.

De acordo com a pesquisa realizada com 300 entrevistados, em novembro de
2019, pelo Observatório de Turismo do CIT o principal motivo de viagem a São
Sebastião era para recreação/lazer/esporte (90,7% dos entrevistados). As viagens são
realizadas, em maior grau, por grupos familiares (45,3%), grupos de amigos (24,7%) e
casais sem filhos (25%). O tempo médio de permanência na cidade apontado foi de 3,6
dias e os meios de hospedagem mais utilizados foram: hotel/pousada (50%), imóvel
alugado (17,7%), imóvel secundário próprio (12,7%) e casa de parentes/amigos
(10,3%).
Por fim, a pesquisa também abordou a avaliação dos entrevistados em relação a
sete aspectos da cidade: meios de hospedagem, serviços de alimentação, atrativos,
serviços de informações, segurança, limpeza e acessos. A Figura 17, a seguir, apresenta
a satisfação dos turistas em uma escala de 1 a 5, sendo 1 a pior avaliação e 5 a melhor.
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Figura 17 Avaliação dos Turistas de São Sebastião
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Fonte: Observatório de Turismo do CIT, 2019.
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2

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL
2.1 Altitude e Clima
As altitudes de São Sebastião variam desde áreas mais baixas, compreendidas na

planície litorânea que registram valores abaixo de 100 metros, até altitudes de 1.200
metros na Serra do Mar e no Planalto da Paraitinga/Paraibuna (CPLA/SMA, 2013).
O clima da cidade, segundo a classificação de Koppen, é caracterizado por dois
grandes grupos – A (tropical) e C (temperado) – e os subtipos Af, Am, Cfa e Cfb. O
sistema de classificação climática de Koppen é reconhecido mundialmente e considera
aspectos, como: a temperatura média mensal e anual, a precipitação e a vegetação
nativa da região, fator essencial para a metodologia que determina as fronteiras
climáticas a partir dos limites da vegetação. As características dos grupos climáticos de
São Sebastião estão apresentadas, a seguir:
● Af - Clima Tropical Equatorial (quente e úmido): não apresenta estação seca
definida, temperaturas acima de 18°C em todos os meses e precipitação anual
elevada;
● Am – Clima Tropical de Monções (quente e úmido): apresenta temperatura
média elevada, acima de acima de 18°C em todos os meses, com precipitação
anual média de 1500 mm;
● Cfa – Clima Temperado Subtropical (quente e úmido): não apresenta estação
seca definida, temperaturas médias moderadas com verão quente (temperatura
média no inverno entre -3°C e 18°C e no verão acima de 30°C) e chuvas bem
distribuídas ao longo do ano; e
● Cfb - Clima Temperado Oceânico (moderado e úmido): não apresenta estação
seca definida, temperaturas médias moderadas com verão brando (temperatura
média no inverno até 14°C com verão brando com média de até 22°C) e chuvas
bem distribuídas ao longo do ano.
O mapa a seguir localiza cada grupo climático no município, segundo tal sistema
de classificação.
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Figura 18 Mapa de climatologia de São Sebastião

Fonte: elaborado por Planisa, 2020

2.1.1 Temperatura, Precipitação e Umidade Relativa do Ar
A normal climatológica11 (1981 a 2010) da estação meteorológica de Ubatuba, do
INMET é a estação mais próxima à cidade de São Sebastião (78 km em linha reta) e
apresenta a seguinte climatologia média (Figura 19): temperaturas máximas elevadas
ao longo do ano, variando de 24,4°C a 31°C, com verão quente marcado por
temperaturas acima de 28°C. Já em relação às temperaturas mínimas variam de 13,6° C
a 21,5°C, com temperaturas mais baixas durante o inverno.

11 Normais Climatológicas: valores médios calculados para um período relativamente longo e uniforme,

compreendendo no mínimo três décadas consecutivas”. Definição da Organização Meteorológica Mundial (OMM).
Fonte: INMET, 2009.
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Apresenta altas taxas de umidade relativa do ar ao longo do ano, variando de
82,2%, em setembro para 85,3%, em dezembro. As chuvas na região são relativamente
bem distribuídas (2.517,5 mm), com maior concentração no verão, variando entre 74,4
mm em agosto para 312,9 mm em janeiro.
Figura 19 Normal Climatológica (1981 a 2010) para o município de Ubatuba (SP)

Fonte: INMET (2010), elaborado por Planisa.
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2.2 Cobertura vegetal
A classificação da cobertura vegetal para o município foi construída a partir do
banco de dados do Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo.
Segundo essa metodologia a fisionomia-ecológica de São Sebastião é formada,
predominantemente, pela Floresta Ombrófila Densa, ou Floresta Tropical Pluvial
(Figura 20), mata encontrada ao longo da costa brasileira de característica densa,
diversificada, com árvores que podem chegar até 20 metros de altura, além da presença
abundante de lianas (trepadeiras) lenhosas e epífitas.
A característica mais marcante desse tipo de vegetação está no clima tropical, que
apresenta elevadas temperaturas (médias de 25°C) e alta precipitação. Esse tipo de
floresta se subdivide em cinco formações, de acordo com a topografia da região,
variando de terras baixas (0 a 40 metros) a alto-montanha (1.500 a 2.000 metros).
A parte ao sul, na costa litorânea do município, predomina a vegetação do tipo
Secundária de Floresta Ombrófila Densa, fitofisionomia capoeira, que resulta da
alteração antrópica da paisagem e apresenta menor porte e diversidade em relação à
floresta original.
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Figura 20 Inventário Florestal para São Sebastião (SP)

Fonte: elaborado por Planisa, 2020

2.3 Geomorfologia
A geomorfologia do município foi construída a partir das Unidades Básicas de
Compartimentação do Meio Físico (UBC) do Estado de São Paulo, que constituem as
menores unidades de análise do terreno, obtidas a partir da fotointerpretação
sistemática de elementos texturais e tonais em produtos de sensoriamento remoto. A
partir dessa metodologia o município foi dividido em 5 unidades morfoesculturais:
morros isolados, depósitos coluvionares e de talus, planície litorânea, a Serra do Mar e
o Planalto do Paraitinga/Paraibuna (Figura 21).
A Serra do Mar é um conjunto de escarpas que se estende do Rio de Janeiro ao
norte de Santa Catarina, cuja extensão chega a 1.000 km. Em São Paulo se configura
como típica borda de planalto, nivelada pelo topo, em altitudes que variam de 800 a

Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

52

1.200 metros. (ALMEIDA & CARNEIRO, 1998). Ao longo do Litoral Norte ela exerce
grande influência sobre o clima regional, uma vez que acumula a umidade advinda dos
ventos alísios e das brisas marinhas e, por isso, seu barlavento (lado da serra que recebe
os ventos) é essencial na distribuição da umidade e das chuvas, principalmente as
chuvas orográficas, que ali ocorrem (MILANESI & GALVANI, 2011).
Figura 21 Geomorfologia de São Sebastião (SP)

Fonte: elaborado por Planisa, 2020.
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2.4 Hidrografia
Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos regulamentado pela Lei n° 16.337,
de 14 de dezembro de 2016, São Sebastião compõe a Unidade de Gerenciamento dos
Recursos Hídricos (UGRHI) 3 Litoral Norte, juntamente com os municípios de
Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba.
Das 34 sub-bacias inseridas dentro da UGRHI 3, 11 estão dentro dos limites
político-administrativos de São Sebastião: rios Una, Juquehy, Barra do Sahy, Camburi,
Grande, Maresias, Paúba, São Sebastião, São Francisco e Juqueriquerê, como mostra a
Figura 22.
De acordo com o Decreto 10.755/77, os rios que formam as bacias hidrográficas
da UGRHI 3 são classificados, conforme a resolução CONAMA 357/2005, em classes I e
II. A resolução classifica os corpos hídricos de acordo com a qualidade das águas
(classe) e estabelece as condições e padrões de qualidade que essas águas devem
atender, inclusive em relação ao lançamento de efluentes nos corpos hídricos. Segundo
o Art. 4° da resolução as águas doces de:
● Classe I – são àquelas destinadas:
a.

ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado;

b.

à proteção das comunidades aquáticas;

c.

à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho,
conforme Resolução CONAMA n° 274, de 2000;

d.

à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam
rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película;

e.

●

à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas.

Classe II - são àquelas destinadas:
a.

ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional;

b.

à proteção das comunidades aquáticas;

Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

54

c.

à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho,
conforme Resolução CONAMA n° 274, de 2000;

d.

à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de
esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e

e.

à aquicultura e à atividade de pesca.

O Decreto 10.755/77 também estabelece que todos os cursos d'água do Litoral
Norte, desde a divisa dos municípios de Santos e São Sebastião até a divisa do município
de Ubatuba com o Estado do Rio de Janeiro, até a cota 50, são pertencentes a Classe I.
A grande maioria dos rios nascem na Serra do Mar, cujas sub-bacias drenam
diretamente para o Oceano Atlântico, como é o caso dos rios Camburi, São Francisco e
Grande. A UGRHI 3 apresenta uma área significativa de vegetação natural remanescente
de Mata Atlântica, cerca de 1.688 km2 que representa 86,5% da área total (CBH-LN,
2017).
De modo geral, a disponibilidade hídrica do Litoral Norte é alta, cerca de 10.000
m3 de água/habitante, isso por conta das características climáticas e do relevo do
Litoral Norte que favorecem chuvas bem distribuídas ao longo do território. Contudo,
devido o escoamento se dar em diferentes bacias de forma isolada, a disponibilidade
hídrica varia consideravelmente dentro do território (CBH-LN, 2017).
A região também sofre com a pressão exercida pela atividade turística, pelo
crescimento populacional e pelas atividades econômicas sobre os recursos hídricos,
que impactam tanto a disponibilidade quanto a qualidade das águas. Em São Sebastião,
das 11 bacias, sete apresentam disponibilidade hídrica muito alta (Rio Una, Rio Barra
do Sahy, Rio Camburi, Rio Grande, Paúba, Ribeirão Grande, São Sebastião); duas alta
(Rio Juquehy e Rio Maresias), uma média (Rio Juqueriquerê) e uma muito crítica (Rio
São Francisco). A análise realizada pelo CBH-LN (2017) estudou a disponibilidade
hídrica na baixa e alta temporada.
A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) monitora a qualidade
das águas dos cursos d’água da região que apesar de apresentar um cenário favorável
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para a maioria dos corpos d'água, que são classificados pelo índice (IQA12) com
qualidade “boa”, os rios que cortam o tecido urbano mais densamente habitado, vem
apresentando perda gradativa da qualidade das águas por conta do aumento da
contaminação por efluentes, resultado da ineficiência de esgotamento sanitário (CBHLN, 2017).
Figura 22 Hidrografia de São Sebastião (SP)

Fonte: elaborado por Planisa, 2020.

12 Índice de Qualidade das Águas (IQA) da CETESB: avalia uma série de parâmetros, como temperatura, pH,
nitrogênio etc. e reflete o nível de contaminação dos corpos hídricos por efluentes domésticos.
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2.5

Balneabilidade

A CETESB monitora a qualidade das águas destinadas a recreação de contato
primário. Em São Sebastião são monitorados 30 pontos de amostragem em 27 praias,
sendo que a praia de Juquehy, Boraceia e Maresias tem dois pontos de amostragem. O
Relatório de Qualidade das Praias Litorâneas no Estado de São Paulo indicou, em 2018,
que 30% (9) das praias apresentaram classificação anual Boa, 44% (13) receberam
classificação Regular, 13% (4) foram consideradas Ruins e 13% (4) foram classificadas
como Péssimas.
Em 2019, foram realizadas 52 amostragens ao longo do ano para cada um dos
30 pontos, distribuídas entre janeiro e dezembro. O parâmetro básico utilizado pela
CETESB para a classificação da qualidade das águas é a contaminação por esgotos
sanitários. Além disso consideram-se o fluxo de turistas, as condições da maré e a
ocorrência de chuvas. A Figura 23 e Figura 24 apresentam a porcentagem de tempo em
situação própria e imprópria por praia em São Sebastião.
Figura 23 Porcentagem de tempo em situação própria e imprópria por praia

Fonte: CETESB, 2019
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De forma geral, as praias apresentam boa qualidade das águas, com destaque
para as praias Grande, Guaecá, Toque-Toque Grande, Santiago, Maresias (Trav. XV),
Juquehy (Trav. S. Faustino), Juquehy (R. Cristiana), Engenho e Juréia, que foram
consideradas próprias em todas as amostragens realizadas em 2019. Contudo, as praias
que apresentaram as maiores porcentagens de impropriedade registradas no mesmo
período foram as praias de São Francisco (71%) e Porto Grande (48%). De acordo com
os dados os meses de janeiro (35), fevereiro (24), março (23) e junho (35)
apresentaram o maior número de praias avaliadas como impróprias, o que pode estar
ligado ao aumento do fluxo de turistas, devido a alta temporada.
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Figura 24 Porcentagem de tempo em situação imprópria por praia de São Sebastião por costa

Fonte: elaborado por Planisa com dados da CETESB, 2019
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Figura 25 Porcentagem de tempo em situação imprópria por praia de São Sebastião

Fonte: elaborado por Planisa com dados da CETESB, 2019.
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2.6

Zoneamento Ecológico e Econômico

O Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do Litoral Norte foi regulamentado
pelo Decreto Estadual nº 49.215/2004, que considera a necessidade de promover o
ordenamento territorial e disciplinar os usos dos recursos naturais. O ZEE foi
subdividido em três partes - entremares, marítimo e terrestre – considerando os
ecossistemas terrestres, marinhos e de transição e é formado por cinco zonas (Z1, Z2,
Z3, Z4 e Z5) e suas respectivas subzonas.
O ZEE Terrestre para o município de São Sebastião ordena o território de acordo
com a Figura 25. Segundo o Decreto Estadual 62.913/2017 as zonas possuem as
seguintes características socioambientais, onde são permitidos os seguintes usos e
atividades:
Z1: ocorrência de áreas contínuas de vegetação nativa em estágio avançado de
regeneração e fauna associada; predomínio de Áreas de Preservação Permanente e
com ocorrência de Unidades de Conservação de Proteção Integral; e existência de
comunidades tradicionais. São permitidos os seguintes usos e atividades, desde que
sejam de baixo impacto e não alterem as características socioambientais da zona: i)
pesquisa científica; ii) educação ambiental; iii) manejo sustentável, incluindo os
sistemas agroflorestais, o beneficiamento e o processamento artesanal de seus
produtos, bem como as atividades relacionadas ao modo de vida e cultura das
comunidades tradicionais, desde que não prejudiquem a função ambiental da área;
iv) empreendimentos de ecoturismo com a infraestrutura necessária à atividade; v)
pesca artesanal; vi) ocupação humana de baixo efeito impactante com características
rurais. Devendo ser respeitada a utilização de 10% da área total da propriedade,
como estabelecido pelas legislações pertinentes.
Z1AEP – Áreas Especialmente Protegidas: abrange as Unidades de Proteção Integral
federais, estaduais e municipais, e as terras indígenas. Os usos e atividades permitidos
nesta zona são àqueles estabelecidos pela i) Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de
2000; ii) o diploma de criação da Unidade de Conservação de Proteção Integral e
respectivo Plano de Manejo; e iii) a regulamentação específica, no caso das terras
indígenas.
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Z2: elevada ocorrência de Áreas de Preservação Permanente; existência de áreas
contínuas de vegetação nativa em estágio avançado de regeneração e fauna
associada; ocorrência de áreas sujeitas à inundação e de risco geotécnico; ocorrência
de assentamentos humanos dispersos; e existência de comunidades tradicionais. São
permitidos todos os usos e atividades da Z1, somado aos de i) aquicultura; ii)
mineração com base nas diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor Regional de
Mineração, respeitadas as disposições do Plano Diretor Municipal; e iii)
assentamentos humanos dispersos, pouco populosos e com pouca integração entre si.
Devendo ser respeitada a utilização de 20% da área total da propriedade, como
estabelecido pelas legislações pertinentes.
Z3: ecossistema primitivo parcialmente modificado; e predominância de atividades
agrosilvopastoris. São permitidos todos os usos e atividades das zonas Z1 e Z2,
adicionado i) agropecuária, compreendendo unidades integradas de beneficiamento,
processamento ou comercialização dos produtos agroflorestais e pesqueiros,
compatíveis com as características ambientais da zona; e ii) silvicultura, exceto com
espécies exóticas com potencial de invasão. Devendo ser respeitada a utilização de
30% da área total da propriedade, como estabelecido pelas legislações pertinentes.
Z4: assentamentos urbanos descontínuos; e ecossistema primitivo significativamente
modificado; e cobertura vegetal significativamente alterada. São permitidos todos os
usos e atividades das zonas Z1, Z2 e Z3, adicionado i) equipamentos públicos e de
infraestrutura necessários ao desenvolvimento urbano; ii) ocupação para fins
urbanos; iii) estruturas e atividades náuticas de apoio à atividade turística e lazer
náutico; iv) turismo e lazer; e v) unidades comerciais e de serviços, e atividades de
baixo impacto ambiental. Devendo ser respeitada a utilização de 30% da área total
da propriedade, como estabelecido pelas legislações pertinentes.
Z4OD – Área de Ocupação Dirigida: existência de cobertura vegetal parcialmente
modificada;

e a presença de empreendimentos residenciais parcialmente

implantados e/ou ocupados. São permitidos todos os usos e atividades das zonas Z1,
Z2, Z3 e Z4. Devendo ser respeitada a utilização de 40% da área total da propriedade,
como estabelecido pelas legislações pertinentes.
Z5: degradação ou supressão da maior parte dos componentes dos ecossistemas
naturais; assentamentos urbanos consolidados ou em fase de consolidação e
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adensamento; e a existência de infraestrutura urbana, instalações industriais,
comerciais e de serviços. São permitidos, além dos usos e atividades das zonas Z1, Z2,
Z3 e Z4, todos os demais usos e atividades desde que atendidas as normas legais e
regulamentares pertinentes.
Z5OD – Área de Ocupação Dirigida: degradação ou supressão da maior parte dos
componentes dos ecossistemas naturais; assentamentos urbanos consolidados ou em
fase de consolidação e adensamento; existência de infraestrutura urbana; e
instalações industriais de baixo impacto, comerciais e de serviços. São permitidos,
além dos usos e atividades das zonas Z1, Z2, Z3 e Z4, i) atividades industriais de baixo
impacto; ii) terminais rodoviários; e iii) logística, armazenamento, embalagem,
transporte e distribuição de produtos e mercadorias. Devendo ser respeitada a
utilização de 80% da área total da propriedade, como estabelecido pelas legislações
pertinentes.
Figura 26 ZEE Terrestre de São Sebastião (SP), 2017

Fonte: elaborado por Planisa, 2020
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2.7 Áreas de Proteção Especiais
O município de São Sebastião abriga áreas de proteção especiais, tais como
Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Sítios Arqueológicos. Segundo a
Prefeitura de São Sebastião há sete Unidades de Conservação - três estaduais, duais
federais e duas privadas/federais -, a Terra Indígena Ribeirão Silveira e o Sítio
Arqueológico São Francisco, tombado pelo IPHAN cuja ruínas datam do século XVIII.
As Unidades de Conservação são regulamentadas pela Lei n° 9.985, de 18 de julho
de 2000, que institui o Sistema Nacional de Conservação da Natureza (SNUC) e
estabelece os critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de
conservação em esferas federal, estadual e municipal. A Tabela 5 apresenta as Unidades
de Conservação do munícipio, das quais três são de proteção integral e quatro de uso
sustentável.
Tabela 5 Unidades de Conservação situadas em São Sebastião (SP)

NOME
ÁREA

DE

CATEGORIA

PROTEÇÃO

AMBIENTAL (APA)

Uso

ESFERA
Estadual

sustentável

ATRATIVOS TURÍSTICOS
O Plano de Manejo está em fase de consulta pública,
cuja versão não finalizada está disponível e apresenta

MARINHA LITORAL

um programa de uso público que prevê atividades

NORTE - APAM

turísticas, tais como: de sol e praia, náuticas (iatismo
de competição), pontos de escala de cruzeiros,
passeios náuticos (visitas as ilhas, atividades de
mergulho e pesca), atividades esportivas (vela, surf,
mergulho e pesca amadora), ecoturismo e turismo de
base comunitária.

ÁREA DE RELEVANTE

Uso

INTERESSE

sustentável

Estadual

Apresenta praias mais conservadas com significativa
presença de ecossistemas naturais. De acordo com o

ECOLÓGICO (ARIE)

Plano de Manejo apresenta atrativos turísticos

SÃO SEBASTIÃO

divididos em três setores: setor Boiçucanga, onde está
localizada a Praia Brava de Boiçucanga; o setor Costão
do Navio onde está a Praia Brava de Guaecá; e o setor
CEBIMAR, onde estão as praias Grande, Pitangueiras,
Timbó, do Segrego (CEBIMAR) e do Cabelo Gordo. As
atividades previstas em ambos os setores são:
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NOME

CATEGORIA

ESFERA

ATRATIVOS TURÍSTICOS
atividades náuticas, de sol e praia e esportivas;
ecoturismo, trilhas e educação ambiental.

ESTAÇÃO ECOLÓGICA

Proteção

(ESEC)

Integral

Federal

Programa de Uso Público, Negócios e Serviços

TUPINAMBÁS

Ambientais.

PARQUE ESTADUAL

Proteção

DA SERRA DO MAR –

Integral

NÚCLEO

O Plano de Manejo existente prevê visitação dentro do

Estadual

O Plano de Manejo existente prevê visitação e turismo
sustentável por meio do Programa de Manejo de Uso

SÃO

Público. O plano apresenta atrativos de ecoturismo e

SEBASTIÃO

turismo de aventura (rapel, escalada, rafting, mountain
bike, voo livre etc.). O núcleo de São Sebastião conta
atrativos como a Trilha do Ribeirão de Itu e a Trilha
Praia Brava de Boiçucanga, a Cachoeira Samambaiaçu
e a Cachoeira Pedra Lisa, e o Mirante de Paúba.

REFÚGIO

DA

VIDA

SILVESTRE

DO

ARQUIPÉLAGO

DE

Proteção

Federal

Integral

O Plano de Manejo existente prevê visitação dentro do
Programa de Uso Público, Negócios e Serviços
Ambientais com condições mais restritivas.

ALCATRAZES
RESERVA
PARTICULAR

DE

Uso

Privada/

Não há informações disponíveis sobre o uso turístico

sustentável

Federal

da unidade.

Uso

Privada/

Área situada no bairro Barra do Una, que conta com

sustentável

Federal

atividades

PATRIMÔNIO
NATURAL (RPPN)
TOQUE-TOQUE
PEQUENO
RPPN

RESERVA

RIZZIERI

de

visitação

monitorada

por

guia,

ecoturismo e educação ambiental. Não há informações
sobre

o

controle

das

visitações

e

condições

publicamente disponível.
ÁREA

DE

PROTEÇÃO

AMBIENTAL
MUNICIPAL BALEIA

Uso

Municip

Não há informações disponíveis sobre o uso turístico

sustentável

al

da unidade. Lei Municipal nº 2.257, de 23 de agosto de
2013.

SAHY - APA BALEIA
SAHY
Fonte: Fundação Florestal, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMbio) e CETESB, 2019.
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A Terra Indígena (TI) que está situada dentro do munícipio é a TI Ribeirão Silveira,
de etnia Guarani Mbya Guarani Ñandeva, cuja área de 8.468,9 ha é dividida com o
município de Bertioga.
A TI. Guarani do Ribeirão Silveira está localizada entre os limites naturais à oeste
e à leste do município, marcados pelos rios Ribeirão do Espigão Comprido (ou Areia) e
Ribeirão Pouso Alto. Ao Norte, abrange porções da Serra do Mar e ao sul, limita com as
áreas de planície litorânea. A TI. Ribeirão Silveira é um território de grande importância
para os índios Guaraní do ponto de vista histórico, material e simbólico, uma vez que
de acordo com relatos13 a área foi reconhecida como “antiga região de perambulação e
habitação para os ascendentes dos Guarani que estão em Ribeirão Silveira”.
Ainda, o território é importante em escala sociorregional, pois várias aldeias da
região estão unidas por laços de parentesco e reciprocidade, a relação territorial
regional é denominada por eles de guára. Segundo a Fundação Nacional do Índio
(FUNAI), a TI é tradicionalmente ocupada, ou seja, é àquela de que trata o art. 231 da
Constituição Federal de 1988, que garante o direito originário dos povos indígenas, cujo
processo de demarcação é disciplinado pelo Decreto n.º 1775/96. O mapa a seguir
localiza a TI no município.
A Figura 27, a seguir, apresenta a síntese das áreas de proteção especial para o
município

13 FUNAI. Terra Indígena Guarani do Ribeirão Silveira. Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas.
Disponível em: < https://bit.ly/2WrOLoE> . Acesso em 12/05/2020.
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Figura 27 Áreas de Proteção Especiais - São Sebastião(SP)

14

Fonte: Elaborado por Planisa com dados IBGE (2010).

14 O mapa não contempla as Área de Proteção Ambiental Baleia-Sahy, referenciada na tabela 5, por indisponibilidade de arquivo
shapefile
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3

CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL
3.1 Histórico de ocupação
A Ilha de São Sebastião, nome dado por Américo Vespúcio no período colonial,

teve sua ocupação muito antes de receber esse nome, ainda no século XVI. A região
era ocupada por povos sambaquieiros e, posteriormente, pelos índios das etnias
tupinambás e tupiniquins. De acordo com o Inventário de Patrimônio Arquitetônico
Cultural de São Sebastião (IPAC-SS, 1997), não há muitas informações sobre a
ocupação dos povos sambaquieiros, mas sabe-se que os índios das etnias
tupinambás e tupiniquins que viveram ali, logo em seguida, eram inimigos e
antropófagos, e travavam uma série de lutas antes mesmo da chegada dos
colonizadores europeus.
Nessa época, as terras eram denominadas de Boiçucanga (hoje a região
compreende o bairro de São Sebastião) e os povos se dividiam territorialmente em
duas regiões: de Boiçucanga para o sul ficavam os tupiniquins e para o norte, sentido
a aldeia de Ubatuba, ficavam os tupinambás.
A descoberta da região por Américo Vespúcio ocorre em 20 de janeiro de 1502,
ainda no período das primeiras expedições. Quando D. João III divide o Brasil em
capitanias hereditárias os irmãos Martim Afonso e Pero Lopez Souza recebem as
capitanias conhecidas como “do sul” : São Vicente, Santo Amaro e Santana. O
município de São Sebastião, à época, estava inserido na capitania de Santo Amaro.
A maioria das terras dessa região foram doadas aos colonos, em virtude do
enfraquecimento da produção de açúcar realizada em São Vicente. Assim, São
Sebastião surge dos esforços de seus donatários, sua posição geográfica na costa
possibilitava atividades comerciais, por estar entre São Vicente e o Rio de Janeiro e
possuir um porto natural, mas a região se mantinha basicamente de uma modesta
produção agrícola concentrada ao redor do porto.
A partir do século XVII, a região é elevada a Vila de São Sebastião e passa por
um período de grande prosperidade, resultado da instalação de uma armação de
pesca de baleias e das fábricas de seus derivados (azeite combustível e óleo). Entre
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1670 a 1720 a população de São Sebastião cresce significativamente e a vila passa
por uma intensa urbanização em virtude da descoberta das minas e de sua
localização estratégia, próxima ao porto escoador das minas em Parati. As minas
atraíram muitos engenhos para a região tanto para a produção dos derivados da
baleia como para a produção de aguardente. Além disso, o contrabando de ouro - do
Vale do Paraíba sentido à África – faz com que a vila e as atividades inerentes a ele
se desenvolvam.
Com a expansão do café, no século XIX, São Sebastião se consolida como um
dos centros mais prósperos da província, visto que era o principal porto escoador
da produção do norte de São Paulo e do sul de Minas Gerais para Santos e o Rio de
Janeiro. De acordo o IPAC-SS (1997), em 1844, o “Livro de Registro de Escravos de
São Sebastião” indicava que havia cerca de 2.000 escravos desempenhando
atividades, como: lavoura, roça, pesca, canoeiro, oleiro, etc.
A chegada da ferrovia em 1817 facilitou o escoamento dos produtos, por outro
lado, a abolição da escravidão em 1889, reduziu significativamente a produção e o
comércio local de São Sebastião, dando início a um grande período de decadência.
Em 1875, foi elevada à condição de cidade, pela lei provincial nº 20-04-1 Nesse
período, a ocupação e modo de vida predominante da região é a caiçara.
Apenas em 1932, de acordo com o IBGE15, com o estabelecimento da ligação
viária de São Sebastião com o Vale do Paraíba é que as atividades comerciais voltam
mais ativamente, com a reabertura do porto garantindo o escoamento dos produtos
do Vale. Além disso, a instalação do canal de São Sebastião, do terminal da Petrobrás,
transportando cerca de 60% do petróleo destinado às refinarias do planalto, e a
abertura das vias de acesso, possibilitou a exploração turística da região. A partir
desse período a economia e a ordem social da região sofreram grandes
modificações, que tiveram como resultado a ocupação urbana atual de São
Sebastião.

15 IBGE. Histórico A Ilha de São Sebastião. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/

dtbs/saopaulo/saosebastiao.pdf>. Acesso em 15/07/2020.
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3.2 Herança material
A herança material, ou patrimônio material, compreende um conjunto de
bens culturais, compostos por: sítios arqueológicos, obras arquitetônicas,
urbanísticas e artísticas presentes, que remetem à riqueza simbólica e tecnológica
desenvolvida por uma sociedade.
De acordo com o Inventário de Patrimônio Arquitetônico Cultural de São
Sebastião (IPAC-SS, 1997), São Sebastião possui testemunhos arquitetônicos dos
séculos XVII, XVIII e XIX tombados pelo IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional), em 1955, e pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa de
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico do Estado de São Paulo), em 1969 e
1972. Além disso, possui áreas de

preservação histórica protegidas a nível

municipal pela Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural – SECTUR, desde 1994. A
Tabela 6, a seguir, apresenta os bens tombados e de preservação do município:
Tabela 6 Lista de tombamentos de São Sebastião(SP) por esfera de governo

Área de tombamento/preservação

Esfera

Área Tombada:

Federal

● CASA ESPERANÇA: AV. DR. ALTINO ARANTES, 144 E 154,

Órgão Responsável
IPHAN

(Instituto

do

Patrimônio Histórico e

CENTRO.

Artístico

● SÍTIO ARQUEOLÓGICO SÃO FRANCISCO: FIGUEIRA DO BAIRRO SÃO

Nacional)

FRANCISCO.
Áreas Tombadas:

Estadual

● CENTRO HISTÓRICO: SETE QUADRAS (VIDE MAPA) E OS IMÓVEIS –
CASA TÉRREA SITA À

CONDEPHAAT
(Conselho de Defesa do

RUA ANTÔNIO CÂNDIDO, Nº113 E 109, A

Patrimônio

Histórico,

CASA DA CÂMARA E CADEIA , A IGREJA MATRIZ, A CAPELA SÃO

Artístico, Arqueológico

GONÇALO

e Turístico do Estado de

E

RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES,

Nº

90,78,68,

SOBRADO “PRAIA HOTEL”.

São Paulo)

● BAIRRO DE SÃO FRANCISCO: CONVENTO DE NOSSA SENHORA DO
AMPARO.
● BAIRRO PONTAL DA CRUZ: FAZENDA SANTANA.
Área de Preservação Municipal – Capelas Caiçaras:

Municipal

Divisão de Patrimônio
Histórico e Cultural –
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Área de tombamento/preservação

Esfera

● COSTA NORTE: CAPELA DO BOM JESUS –ENSEADA. CAPELA

DA

IMACULADA CONCEIÇÃO – CIGARRAS.

Órgão Responsável
SECTUR – Prefeitura de
São Sebastião.

● CENTRO: CAPELA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.
● COSTA SUL: CAPELA

DO

TOQUE-TOQUE GRANDE, CAPELA

TOQUE-TOQUE PEQUENO, CAPELA
MARESIAS, CAPELA

DO

CEMITÉRIO

PAÚBA, CAPELA

DE

MARESIAS, CAPELA

DA

DE
DE

IMACULADA CONCEIÇÃO – BOIÇUCANGA, CAPELA
CORAÇÃO

DE JESUS

DE

BOIÇUCANGA, CAPELA

DE

DO

SAGRADO

SÃO ROQUE –

CAMBURI E CAPELA DE BARRA DO SAHY.
Fonte: IPAC-SS, 1997.

O IPAC-SS é composto por fichas técnicas sobre os bens, bem como define os
valores de cada um deles e estabelece os graus de proteção (GP). A área de estudo
delimitada pelo IPAC-SS compreende o conjunto urbano de São Sebastião e as fichas
correspondem aos imóveis de valor histórico e ambiental. A proposta do IPAC
classifica por grau de proteção apenas os imóveis tombados pelo CONDEPHAAT. A
descrição dos cinco grupos de GP, são:
GP 1: Bens de excepcional interesse histórico arquitetônico, tombados pelo
CONDEPHAAT e IPHAN, devem ter preservação integral das características
externas e internas, classificados como valor histórico no IPAC.
GP 2: Bens de grande interesse histórico arquitetônico, devem ter preservação de
todas as características externas e possibilidade de preservação das
características internas, classificados como valor histórico e ambiental no IPAC.
GP 3: Bens de interesse pela ambiência e volumetria, devem ter preservadas as
características externas, volumetria e coerência com os vizinhos GP 1 e GP 2,
classificados como valor ambiental no IPAC.
GP 4: Bens sem características históricas relevantes, devem ter controle de
volumetria para ambientação e não prejuízo de visibilidade dos imóveis
anteriores, classificados como sem valor no IPAC.
GP 0: Bens que não tem características históricas e/ou a volumetria é prejudicial
a ambiência, devem obedecer aos critérios de comunicação visual, pintura e
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demais critérios das legislações dos órgãos de preservação, classificados como
sem valor ou prejudicial a ambiência no IPAC.

A Tabela 7 apresenta os bens tombados pelo CONDEPHAAT de São Sebastião
por grau de proteção, conforme estabelecido pelo IPAC-SS (1997):
Tabela 7 Graus de proteção dos bens tombados de São Sebastião (SP)

Grau

de

Descrição

Bens Tombados

Esfera

•

Casa térrea situada à rua Antônio

Estadual

Cândido, n°s 113 e 109, esquina Largo;

CONDEPHAA

•

Gonçalves O. Santos;

T

•

Casa de Câmara e Cadeia ou “Cadeia

proteção
GP 1

Bens

que

receberam
“tombamento
isolado”

no

processo

-

Pública”;

14.150/69,

•

Igreja Matriz;

•

Capela de São Gonçalo e residências
contíguas à rua Sebastião Silvestre;

•

Neves nº 90 -78 – 68;

•

Sobrado “Praia Hotel”;

•

Sobrado “Casa Esperança”;

•

Sobrado à Praça do Coreto – situada à
Praça Major João Fernandes, nº 248;

•

Residência do século XIX – situada à Rua
Expedicionários Brasileiros, nº 249.

GP 2

Imóveis dentro do

•

Imóveis situados em:

Estadual

núcleo histórico de

•

Rua Expedicionários Brasileiros, nº

CONDEPHAA

256, 260, 239, 176, 166, 180;

T

são Sebastião, que
mantém a maioria
dos

o

elementos

originais,

Rua Três Bandeirantes, nº 15,
72, 78;

o

Praça Antônio Argino, nº 102,

compondo

um

98,

conjunto

que

Municipal;

retrata a história da

o

cidade.

94,

126,

84,

Câmara

Rua Cândido Mota, nº 66, 72,
74, 77;

o

Rua Antônio Cândido, nº 207;
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-

Grau

de

Descrição

Bens Tombados

Esfera

proteção
o

Rua Almirante Nogueira, nº 82,
88, 96, 110;

•

Rua General Osório, nº 288, 120, 222,
218;

GP 3

Imóveis

que

perderam

•

as

características
coloniais,
mantém

Imóveis que já perderam a maioria das

Estadual

características

CONDEPHAA

coloniais,

porém

mantém volume condizente com o
mas

conjunto:

volume

condizente com o

•

conjunto ou que

Rua Expedicionários Brasileiros, nº
218, 228, 234, 240, 246, 219, 196, 192;

estando dentro do

o

perímetro

Rua Três Bandeirantes, nº 8,
66, 57, 73, 75;

tombado

causam

o

Praça Antônio Argino, nº 220;

prejuízo

à

o

Av. Dr. Altino Arantes, nº 13,

ambiência

T

do

134, 230, 234;

conjunto,

o

Rua Antônio Cândido, nº 215,
221, 229, 233, 241;

o

Rua General Osório, nº 46, 32,
26;

o

Praça Major João Fernandes, nº
278.

•

Móveis

que

estando

dentro

do

perímetro tombado causam prejuízo à
ambiência do conjunto:
Rua Expedicionário Brasileiros, nº
207, 229, 259, 156;
•

Av. Dr. Altino Arantes, nº 290,
120, 124, 192;

•

Rua Três Bandeirantes, nº 16,
47;

•

Rua Cândido Mota, nº 71;
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-

Grau

de

Descrição

Bens Tombados

Esfera

proteção
•

Praça Major João Fernandes, nº
236.

Fonte: IPAC-SS, 1997.

A Figura 28 apresenta as edificações tombadas localizados no centro de São
Sebastião:
Figura 28 Casa esperança (1); Casa da Câmera e Cadeia (2); Igreja Matriz (3); e Casa Doria (4)

Fotos: Danças e Manifestações Culturais. Turismo São Sebastião16.

Além disso, a área envoltória ao núcleo histórico de São Sebastião,
estabelecida de acordo com o art. 137 do Decreto Lei 13426/79, regulamenta o
perímetro da área composto:
quadras ocupadas até o século XIX, formado pelo Córrego do Outeiro, a
partir da orla marítima, até a rua do Ipiranga, seguindo por esta até a
Praça Almirante Barroso, a partir daí atingindo 50 m em relação ao

16 Disponível em: http://www.turismosaosebastiao.com.br/o-que-fazer/dancas-e-manifestacoes-culturais.
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quebra-mar até a direção da Rua Capitão Isidoro F. da Silva e a partir daí,
em direção oeste-leste, até o córrego do outeiro os 300 metros da área
tombada. (IPAC-SS, 1997, pág. 10).

De acordo com o IPAC-SS, os imóveis situados dentro do perímetro da área
envoltória que possuem características da arquitetura colonial são considerados
“bens de proteção especial” e devem ter suas fachadas preservadas, por se tratar de
um conjunto remanescente do século XIX. Os endereços dos imóveis que se
enquadram, são:
•

Rua General Osório, nº 85;

•

Rua Três Bandeirantes, nº 106, 116, 120, 125, 133;

•

Rua Vitorino Gonçalves dos Santos, nº 4, 8, 12, 16;

•

Rua São Gonçalo, nº 97, 101, s/n, 119;

•

Rua Antônio Cândido, nº 214;
Figura 29 Área Envoltória - CONDEPHAAT

Fonte: SETUR – PMSS.
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3.3 Herança imaterial
A herança imaterial, ou patrimônio imaterial, compreende as práticas e
domínios da vida social de uma determinada sociedade. São as celebrações, festas,
saberes, ofícios, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, lugares
como mercados, feiras e santuários que abrigam as manifestações culturais,
religiosas e toda e qualquer prática cultural coletiva.
Em São Sebastião, a herança imaterial é fruto de seus antepassados tupis,
portugueses e africanos. Cada um a sua maneira influenciou as formas de ocupar os
territórios e reproduzir a vida na região, seja por meio da agricultura, da pesca, da
construção de abrigos e capelas.
A culinária típica tem como base a agricultura e a pesca tradicional, com pratos
à base de peixe, farinha de mandioca e a banana, confirmando a herança indígena.
Esses são os principais ingredientes do prato típico denominado Peixe AzulMarinho e o Peixe Seco com Batata-Doce.
Na arquitetura, as construções coloniais portuguesas, de herança árabe, são
encontradas no Centro Histórico da cidade. Além disso, é possível encontrar em
áreas mais afastadas do município elementos das comunidades caiçaras, como o
barro dos sopés dos morros e as juçaras para fazer o pau-a-pique.
Em relação às manifestações festivas, comunitárias e religiosas, anualmente,
acontece a tradicional Festa do Santo Padroeiro, São Sebastião, que é comemorada
no dia 20 de janeiro. No dia 29 de junho acontece a Procissão Marítima de São Pedro,
padroeiro dos pescadores. Em junho e julho as tradicionais Festas Juninas ocorrem
na Rua da Praia, Bairro São Francisco e Enseada.
Nas danças e manifestações culturais destacam-se a Capoeira, o Maculele e o
Samba de Roda (Figura 30). Todo ano, no Dia do Santo Reis, 06 de janeiro, a Congada
do Bairro São Francisco apresenta a dança tradicional em homenagem a São
Benedito, de influências africanas e medievais, desde o século XIX.
Além disso, a cidade conta com três grupos de Folias de Reis, de características
caiçara e migrante, que também se apresentam no Dia do Santo Reis. Os grupos da
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Folias de Reis do Morro do Abrigo e Pontal da Cruz, se preparam o ano todo para
celebrar este dia. Na festa, que ocorre no Centro Histórico, os integrantes desfilam
com a bandeira enfeitada com a imagem dos três Reis Magos e a Coroa do Divino,
acompanhados por instrumentos típicos decorados e cantadores (Figura 31).
Figura 30 Maculele (1) e Capoeira (2) em São Sebastião (SP)

Fotos: Danças e Manifestações Culturais. Turismo São Sebastião17.

Figura 31 Folias de Reis

Foto: Danças e Manifestações Culturais. Turismo São Sebastião16.

17 Disponível em: http://www.turismosaosebastiao.com.br/o-que-fazer/dancas-e-manifestacoes-culturais.
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4

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA

4.1.

Economia
O Produto Interno Bruto (PIB) de São Sebastião em 2017 chegou a R$ 2,71

bilhões, o que representa 0,13% da produção do Estado de São Paulo. Ainda que
pouco representativo em termos de Unidade de Federação, regionalmente São
Sebastião tem o 8º maior PIB dentre os 39 municípios localizados na Região
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.
Figura 32 Evolução do PIB de São Sebastião entre 2002 e 2017 (R$ milhares)

A produção municipal se concentra no setor de serviços, com 84,06% do PIB,
no qual se incluem grande parte das atividades de turismo. A administração pública
é o segundo setor mais representativo no PIB, com 24,42%, seguido da indústria,
com 15,41%, e a agropecuária, que tem apenas 0,53% de participação na produção
municipal.
Tabela 8 Resumo da economia de São Sebastião (SP)

Dados

Valores

Produto Interno Bruto - em milhares

R$ 2.711.186,53

PIB per capita

R$ 32.541,79

Participação da agropecuária no PIB

0,53 %

Participação da indústria no PIB

15,41 %
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Dados

Valores

Participação dos serviços no PIB

84,06 %

Participação da administração pública no PIB

24,42%

Participação no PIB do Estado de São Paulo

0,13%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Fundação Seade, 2017.

4.2.

Emprego e rendimentos
Segundo a RAIS, dos 19.879 postos de emprego formal em 2018 na cidade de

São Sebastião, 66,47% estão nos setores de serviços, seguindo a informação de
participação no PIB. A participação do Comércio representa a segunda maior fonte
de emprego formal da cidade, com 17,36%. O setor de construção também é
representativo, com 13,93% do total de postos, seguido da indústria geral, com
2,21%. Também como na participação do PIB, a agropecuária é o setor menos
representativo nos postos de emprego, com apenas 0,04%.
Tabela 9 Participação dos empregos formais por setor econômico

Dados

Valores

Serviços

66,47 %

Comércio

17,36 %

Construção

13,93 %

Indústria

2,21 %

Agropecuária

0,04 %

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais – RAIS/MTE, Fundação Seade, 2018.

É interessante notar um crescimento importante na participação da
construção no postos de trabalho da cidade, com concomitante queda na
participação de comércio e serviços. Porém, o setor de serviços aparenta retomar
um crescimento na participação no último dado de 2018.
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Figura 33 Evolução da participação no emprego formal por setor

Ainda com base nos dados da RAIS, é possível identificar que o setor de
serviços, além de grande responsável pelo emprego municipal, também é o setor
com segundo maior rendimento médio, R$ 3.646,90, acima da média total dos
empregos e atrás apenas do setor de construção. Os rendimentos da indústria é o
terceiro maior, seguido de comércio e agropecuária, sendo que os três setores
possuem rendimentos menores do que a média municipal. O salário médio total de
São Sebastião, de R$ 3.479,97, está acima do salário médio do Estado de São Paulo,
de R$ 3.378,98, fato também observado para o salário médio do setor de Serviços,
de grande importância para o turismo.
Tabela 10 Rendimento médio dos empregos formais por setor econômico

Dados

Valores

Média Total

R$ 3.479,97

Construção

R$ 4.329,82

Serviços

R$ 3.646,90

Indústria

R$ 2.930,94

Comércio

R$ 2.241,40

Agropecuária

R$ 1.810,98

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais – RAIS/MTE, Fundação Seade, 2018.
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Olhando a evolução do rendimento no emprego formal de São Sebastião,
constata-se que a trajetória de crescimento não foi afetada pela crise de 2009, com
uma considerável aceleração entre 2016 e 2017. Durante todo o período, o
rendimento médio do setor de serviços foi maior do que o rendimento médio total,
com aumento desse diferencial nos últimos dois anos.
Figura 34 Evolução do Rendimento médio dos empregos formais

4.3.

Produção industrial
O setor secundário da economia de São Sebastião é o segundo mais

importante, contendo 43 estabelecimentos. A indústria extrativa possui 3
estabelecimentos, enquanto a indústria de transformação representa os 40
restantes.
Na indústria de transformação, quatro classificações de subsetorização são
relevantes: manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, com
8 estabelecimentos; eletricidade, gás, água, esgoto e gestão de resíduos e
descontaminação, que possui 8 estabelecimentos; a fabricação de produtos
alimentícios, também com 8 estabelecimentos; e a fabricação de produtos de
minerais não metálicos, com 6 estabelecimentos.
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Tabela 11 Estabelecimentos do setor da indústria

Dados

Número

de

estabelecimentos
Indústria Total

43

Indústria Extrativa

3

Indústria de Transformação

40

Fabricação de Produtos Alimentícios

8

Eletricidade, Gás, Água, Esgoto e Gestão de Resíduos e

8

Descontaminação
Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e

8

Equipamentos
Fabricação de Produtos de Minerais Não Metálicos

6

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais – RAIS/MTE, Fundação Seade, 2018.

4.4.

Comércio e serviços
O setor terciário representa mais de 80% do emprego de São Sebastião e a

maior participação no PIB municipal.
O comércio é composto por 708 estabelecimentos, sendo 638 do comércio
varejista, 52 do comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas e 19
do comércio atacadista.
Já o setor de serviços possui 1.322 estabelecimentos empregadores, dos
quais alojamento e alimentação representam 38%, seguido de atividades
administrativas e serviços complementares. Porém, o subsetor de alojamento e
alimentação, importante representante da importância do turismo na economia
local, é o maior empregador dentre os subsetores de serviços. Alojamento e
alimentação possui 3.586 funcionários empregados formalmente, o que representa
27% dos postos.
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Tabela 12 Estabelecimentos dos setores de comércio e serviços

Dados

Número

de

Estabelecimentos
Comércio

709

Serviços

1322

Serviços de Alojamento e Alimentação

502

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais – RAIS/MTE, Fundação Seade, 2018.

4.5.

Elemento humano, qualificação profissional e instituições de formação
É de extrema importância a capacitação dos recursos humanos para o

desenvolvimento de um segmento econômico, principalmente a partir da formação
dos trabalhadores. Para o setor turístico não é diferente, a promoção de cursos de
capacitação profissional, sejam técnicos ou de bacharelado, é caminho necessário
para incremento da qualidade e competitividade setorial.
A cidade de São Sebastião não possui oferta de cursos de graduação, pósgraduação ou técnicos com formações específicas em Turismo, porém a unidade da
Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) oferece o curso de Gestão
Empresarial, com apenas 40 vagas disponíveis; além disso, a Escola Técnica
Estadual (Etec) de São Sebastião oferece um curso técnico de Guia de Turismo.
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5. CARACTERIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
5.1. Transportes
5.1.1.

Transporte público

A Lei Complementar nº107/2009 dispõe sobre o Serviço Público de
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Município. O transporte público
coletivo urbano é fornecido pela empresa concessionária Ecobus, que atende toda a
costa de São Sebastião, desde a divisa com Caraguatatuba (Costa Norte) até a divisa
com Bertioga (Costa Sul), a Tabela 8 apresenta as linhas de ônibus disponíveis e os
dias de funcionamento. Além disso, a Prefeitura disponibiliza aos usuários um
aplicativo – o CittaMobi - que possibilita identificar quando o veículo passará no
ponto de ônibus e quais as linhas que transitam na região. Para baixar o aplicativo
basta acessar o endereço no portal da prefeitura18.
Tabela 13 Linhas municipais em São Sebastião (SP)

LINHA

FUNCIONAMENTO

TOPOLÂNDIA X CANTO DO MAR

Dias úteis; sábados; domingos e feriados.

ENSEADA X BAREQUEÇABA

Dias úteis.

CIDADE X BORACÉIA

Dias úteis; sábados; domingos e feriados.

CAMBURY X SERTÃO DE MARESIAS

Dias úteis; sábados; domingos e feriados.

CIDADE X MARESIAS

Dias úteis; sábados; domingos e feriados.

CASCALHO X BORACÉIA

Dias úteis; sábados; domingos e feriados.

CASCALHO X CAMBURY

Dias úteis; sábados; domingos e feriados.

GUAECÁ X MORRO DO ABRIGO

Dias úteis; e sábados;

TREVO X CANTO DE JUQUEHY

Dias úteis; sábados; domingos e feriados.

ENSEADA X GUAECÁ

Sábados; domingos e feriados;

Fonte: Ecobus, disponível em: http://www.ecobus.com.br/horarios.html

Além disso, a cidade conta com duas linhas intermunicipais (Tabela 9)
geridas pela EMTU/SP (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São
Paulo) e fornecidas pela empresa Litorânea. O terminal Rodoviário de São Sebastião
está localizado na R. Minas Gerais, 221, no centro.

18 Disponível em: <http://www.saosebastiao.sp.gov.br/linha_tempo_real.asp.>.
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Tabela 14 Linhas intermunicipais em São Sebastião (SP)

NÚMERO

LINHA

SERVIÇO

FUNCIONAMENTO

TEMPO DE
PERCURSO

5503

São Sebastião (Terminal Rodoviário

Seletivo

de São Sebastião)/ São José dos

(uma

Campos

domingos e feriados

(Terminal

Rodoviário

Frederico Ozanam)
5505

Dias úteis e sábados

São

Sebastiao

Caraguatatuba

vez

ao

3 horas

dia);

(dois horários por dia).
(Balsa)/

Comum

(Terminal

Dias úteis; sábados;

1h10min

domingos e feriados.

Rodoviário De Caraguatatuba)
Fonte: EMTU/SP, disponível em: http://www.emtu.sp.gov.br/

Além do transporte intermunicipal, o Terminal Rodoviário de São Sebastião
disponibiliza linhas para outros destinos brasileiros. A empresa Útil tem linhas com
destinos para Rio de Janeiro (RJ), Angra dos Reis (RJ), Paraty (RJ), Barra Mansa (RJ),
Volta Redonda (RJ), Barbacena (MG), Conselheiro Lafaiete (MG) , Belo Horizonte
(MG) e Juiz de Fora (MG). A empresa Breda e Itapemirim oferecem linhas para
Brasília (DF), Uberaba (MG) e Goiânia (GO).

5.1.2.

Transporte hidroviário

O transporte marítimo conta com uma balsa que faz a travessia do canal de
São Sebastião, transportando pessoas e veículos com origem e destino a Ilhabela. A
balsa é operada pela DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A e o trajeto tem
duração de, aproximadamente 20 minutos, com viagens que ocorrem em intervalos
de 30 minutos (Tabela 10):
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Tabela 15 Itinerário da Balsa - São Sebastião/Ilhabela

SÃO SEBASTIÃO / ILHABELA

ILHABELA / SÃO SEBASTIÃO

TODOS OS DIAS

Todos os dias

00:00

00:00

1:00

00:30

2:00

1:30

3:00

2:30

4:00

3:30

5:00

4:30

DAS 5H30 ÀS 23H30 - SAÍDAS A CADA 30 MINUTOS

5:30
Das 6h00 às 23h30 - Saídas a cada 30 minutos

Fonte: Dersa/SP, 2020.
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5.2. Saneamento básico
A caracterização da infraestrutura de saneamento básico do município foi
construída a partir do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de São
Sebastião, do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos e de dados obtidos através do
SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento). Assim, o foco está em
avaliar a disponibilidade de infraestrutura para atender a população residente e
flutuante do município em abastecimento de água, esgotamento sanitário e gestão
de resíduos sólidos.
De acordo com o mapa de indicadores do SNIS para água, esgoto e resíduos
sólidos o município de São Sebastião apresentava, em 2018, as seguintes condições:
Tabela 16 Condições do abastecimento de água e de esgotamento

ÁGUA

SÃO SEBASTIÃO

CONSUMO MÉDIO PER CAPITA DE ÁGUA

SÃO PAULO (ESTADO)

BRASIL

205,64

169,29

154,88

L/hab./dia

L/hab./dia

L/hab./dia

ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ÁGUA19

74,52%

98,59%

92,78%

ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DE ÁGUA20

73,68%

96,19%

83,62%

ÍNDICE DE PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO

36,09%

34,13%

38,45%

ESGOTO

São Sebastião

ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO

São Paulo (Estado)

Brasil

57,64%

92,72%

60,94%

56,99%

89,82%

53,15%

REFERIDO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM
ÁGUA21

ÍNDICE

DE ATENDIMENTO TOTAL DE ESGOTO

REFERIDO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM
ÁGUA22

19 Indica a parcela da população urbana efetivamente atendida por rede de abastecimento de água em relação

à população urbana residente dos prestadores que responderam o SNIS, no ano de referência (SNIS,2018).
20 Indica a parcela da população total (urbana e rural) efetivamente atendida por rede de abastecimento de água

em relação à população total residente dos prestadores que responderam o SNIS, no ano de referência (SNIS,
2018).
21 Indica a parcela da população urbana que foi efetivamente atendida por rede coletora de esgoto (com ou sem
tratamento) em relação à população urbana residente dos prestadores que responderam o SNIS, no ano de
referência (SNIS, 2018).
22 Indica a parcela da população total (urbana e rural) que foi efetivamente atendida por rede coletora de esgoto
(com ou sem tratamento) em relação à população total residente dos prestadores que responderam o SNIS, no
ano de referência (SNIS, 2018).
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ÁGUA

SÃO SEBASTIÃO

ÍNDICE DE ESGOTO TRATADO REFERIDO À ÁGUA

74,58%

SÃO PAULO (ESTADO)
64,48%

BRASIL
46,25%

CONSUMIDA23

Fonte: SNIS, 2018.

5.2.1.

Abastecimento de água

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico de São Sebastião
(PMSB-SS), o serviço de abastecimento de água do município é prestado pela Sabesp
(Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Segundo o Plano, o
índice de cobertura do sistema de abastecimento de água é de 81,0%, totalizando
23.869 ligações ativas. O sistema é composto por 7 sistemas de abastecimento
principais, são eles: Sede, Cristina, Juquehy/Una, Boiçucanga, Paúba/Maresias,
Toque-Toque Grande e Guaecá/Barequeçaba. Nesse sistema, são realizados o
tratamento, em ETAs, e a distribuição das águas (PMSB-SS, 2018).
Alguns bairros do município não são atendidos pelo sistema de
abastecimento de água operado pela Sabesp, e por isso contam com sistemas
isolados e alternativos de acesso à água, sejam próprios ou coletivos. Atualmente,
os bairros nessas condições, são: Engenho, Juréia, Praia Preta, Baleia, Sahy,
Cambury, Santiago, Toque-Toque Pequeno e na Ilha Montão de Trigo onde vivem 14
famílias. De acordo com PMSB-SS (2018), em 2008 foram identificadas 114 soluções
alternativas para a captação de água em São Sebastião, totalizando 2.994 imóveis
abastecidos e 13.210 pessoas abastecidas.
Além de suprir a população residente nesses bairros, segundo o mesmo
plano, em São Sebastião os sistemas alternativos de abastecimento de água atendem
a uma parcela significativa da população flutuante. Dentre as principais alternativas
utilizadas pela população está a captação individual por meio de “mangueiras”,
captando diretamente de córregos e/ou nascentes nas proximidades às moradias,
em sua maioria sem qualquer tipo de tratamento antes do consumo. Mesmo os

23 Expressa o percentual do volume de esgoto que foi submetido a tratamento em relação ao volume de esgoto

gerado. Estima-se o volume de esgoto gerado como sendo igual ao volume de água consumido (SNIS, 2018).
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bairros atendidos pelo sistema público de abastecimento ainda contam com
sistemas alternativos de captação e distribuição sem tratamento (PMSB-SS, 2018).
Em relação a avaliação dos serviços, o índice de perdas na distribuição é igual
a 37,3% (PMSB-SS, 2018), um pouco acima do registrado pelo SNIS (2018), igual a
36,09%. Índice considerado alto, mesmo que esteja muito próximo a média
brasileira e do estado de São Paulo.
Segundo dados dos Censos IBGE de 1991, 2000 e 2010, o serviço de
abastecimento de água no município piorou, reduzindo de 79,12% (1991) para
71,55% (2000) e 70,65% (2010). Esses dados refletem o aumento populacional ao
longo desses anos no município, aumentando a demanda por água, e a limitação do
sistema instalado nesses períodos.
Desde 2018, ano de elaboração do plano, a população de São Sebastião vem
crescendo, aumentando a pressão sobre um sistema que já apresenta os déficits
significativos, como já apresentado. Nesse sentido, para enfrentar esses déficits, de
modo a universalizar o acesso à água, o PMSB-SS prevê um conjunto de intervenções
para criar novos sistemas e aumentar a capacidade dos já existentes (Tabela 12),
com metas de ampliação do índice de abastecimento de água estabelecidas para
2024 e 2040, sendo 94% e 99%, respectivamente. Além disso, o PMSB-SS estabelece
uma meta de redução do índice de perdas de água na distribuição, no mesmo
período, para 30% (até 2024) e 15% (até 2040).
Tabela 17 Resumo das Ações (obras) para o Sistema de Abastecimento de Água nas áreas regulares a contar da
renovação do contrato entre município e Estado

Prazo de

Localidade

Intervenções planejadas

Investimentos

Intervenção

(R$)

Atual
De 1 a 4 anos

Porto Novo

Ampliação do sistema de

(Sistema

abastecimento

Integrado)

Central

Boiçucanga

Melhoria

do

da

28.788.008,70

Metas
Abast.

Perdas

81%

45,55%

94%

30%

Região

sistema

-

9.877.002,47

Captação; Adutoras
(água bruta e tratada);
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Prazo de

Localidade

Intervenções planejadas

Investimentos

Intervenção

(R$)
Redes;

Ligações;

Metas
Abast.

Perdas

99%

15%

2

Reservatórios e Estação de
Tratamento de Água com
capacidade de 75 l/s
Maresias

Estudo, ampliação SAA,

1.000.000,00

aumento de capacidade de
tratamento da ETA
Cristina

1º Etapa: Barramento,

7.234.903,20

Reservatórios e ampliação
2º Etapa: Ampliação da

597.264,89

Adutora
De 5 a 9 anos

Porto Novo

Ampliação do sistema de
abastecimento

da

11.649.109,41

Região

Central - construção de nova
adutora e Estação Elevatória
de Água e Reservatório
Cristina

2º

Etapa:

melhoria

do

Ampliação

e

sistema

-

29.867.070,51

construção de reservatório
Maresias/

Ampliação e melhoria do

Paúba

sistema - Captação, Adutora,

10.000.000,00

Estação Elevatória de Água e
Reservatório
ZEIS

Ação Civil Pública nº

diversos

1.162/2009

2.552.931,18

bairros
Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de São Sebastião, 2018.
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5.2.2.

Esgotamento sanitário

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico de São Sebastião
(PMSB-SS), o índice de esgotamento sanitário público do município em relação a
área atendida pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo), áreas regulares, é de 56%, com cobertura de 67%. Já o índice de tratamento
é de 100% de todo o esgoto coletado, porém um dos sistemas do município, o
Itatinga, realiza apenas tratamento preliminar.
A rede coletora atende a 17.985 ligações ativas e 21.224 economias e o
sistema é composto pela rede coletora, as linhas de recalques, emissários
submarinos, estações elevatórios de pré-condicionamento e ETEs (Estações de
Tratamento de Esgoto) que compõe os 7 sistemas existentes: Juquehy, Baleia/ Sahy,
Boiçucanga, Paúba, Barequeçaba, Araçá e Cigarras, além do Sistema Costa Norte
(atendida pela ETE Porto Novo, em Caraguatatuba) (PMSB-SS, 2018).
Até o período coberto pelo plano (2018), as regiões das praias Guaecá,
Toque-Toque Grande, Toque-Toque Pequeno, Maresias, Cambury, Una, Engenho e
Juréia não contavam com sistema de esgotamento sanitário (PMSB-SS, 2018).
Além disso, o PMSB-SS (2018) indica que a rede coletora da área central deve
ser renovada, gradativamente, visto que é muito antiga, que além de não apresentar
um cadastro confiável contém muitas interconexões com o sistema de águas
pluviais, que se configura em um problema de aumento do custo do tratamento do
esgoto coletado, visto que a águas pluviais aumentam consideravelmente o volume
de esgoto. Ainda, o sistema de afastamento, que também é antigo, deve ser
substituído ou reparado para eliminar o lançamento de esgotos nas galerias pluviais
que acarretam um efeito danoso à saúde pública bem como ao sítio histórico da
cidade.
O Plano Municipal também prevê a ampliação da rede e estabelece metas de
coleta e tratamento gerais e específicos para cada localidade (Tabela 13). Em termos
gerais, a meta é de que até 2024 o índice de coleta de esgotos suba para 90% e o
índice de tratamento permaneça em 100%. Para 2040, a meta de coleta é de 99% e
a de tratamento a mesma para o período anterior.
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Tabela 18 Resumo das Ações (obras) para o Sistema de Esgotamento Sanitário nas áreas regulares a contar da
renovação do contrato entre município e Estado

Prazo de

Localidade

Intervenção

Intervenções

Investimentos

planejadas

(R$)

Atual
De 1 a 4

Porto Novo

anos

Estudo das SES,

1.000.000,00

Metas
Atend.

Trat.

56%

100%

73%

100%

90%

100%

99%

100%

ampliação do sistema
de esgoto
Maresias

Implantação do sistema

26.430.177,00

Itatinga/

Ampliação do

20.919.046,71

Araçá

subsistema

Una/

Implantação do sistema

9.011.995,96

ZEIS em

Ação Civil Pública

7.574.904,62

diversos

nº 1.162/2009

Engenho

bairros
De 5 a 9

Boracéia

Implantação do sistema

17.748.525,21

anos

Barequeçaba

Melhoria do sistema

7.534.731,33

Maresias

Implantação do sistema

19.383.820,00

Itatinga/

Remanejamento e

3.348.993,73

Araçá

prolongamento de linha

Toque-Toque

Implantação de Sistema

Grande

de

10.819.985,00

Esgotamento Sanitário
Porto Novo

Rede coletora, ligações,

6.000.000

EEE, linha de recalque
De 10 a 13

Boracéia

Implantação do sistema

8.875.762,60

anos

Porto Novo

Ampliação do sistema

4.000.000,00

Itatinga/

Remanejamento e

2.930.369,52

Araçá

prolongamento de linha

De 14 a 30

Guaecá

Implantação do sistema

22.958.936,69

anos

Camburi/

Implantação do sistema

58.195.655,53

(Costa Norte)

Camburizinho
Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de São Sebastião, 2018.
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5.2.3.

Resíduos Sólidos

De acordo com o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos, o município de São
Sebastião produziu 69,29 toneladas/dia de resíduos urbanos em 2018 (CETESB,
2018), no entanto em virtude do acréscimo populacional flutuante, decorrente da
sazonalidade turística, o total gerado pode chegar a 130,1 ton./dia (PMSB-SS, 2018).
Os

serviços

de

manejo

de

resíduos

sólidos

no

município

são

predominantemente terceirizados com participação da Prefeitura em alguns
serviços específicos, como ocorre na limpeza pública e no manejo de resíduos
inertes (Tabela 14).
Tabela 19 Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos

Grupo
Limpeza pública

Atividade

Executor

Varrição de passeios e vias

Empresa Ecopav

Manutenção de passeios e vias

Empresa Ecopav

Manutenção de áreas verdes

Empresa Ecopav e Prefeitura
Municipal

Resíduos sólidos
domiciliares

Limpeza pós feiras livres

Empresa Ecopav

Manutenção de bocas de

Empresa Ecopav e Prefeitura

lobo

Municipal

Coleta e translado

Empresa Ecopav

Transbordo e transporte

Empresa Ecopav

Reaproveitamento

e/ou

COOPERSUSS

tratamento
Resíduos Inertes

Destinação Final

Engep Ambiental

Coleta e translado

SEADRE / Empresa Ecopav e
empresas diversas

Reaproveitamento

e/ou

Prefeitura Municipal

tratamento
Resíduos de serviço de
saúde

Destinação Final

Prefeitura Municipal

Coleta e transporte

Empresa Pioneira

Tratamento

Empresa Pioneira

Destinação Final

Empresa Pioneira

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de São Sebastião, 2018.
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Segundo o Censo Demográfico IBGE, o nível de atendimento da coleta de lixo
no município, em 2010, era de 99,79%. O município prevê duas modalidades de
coleta domiciliar: coleta regular, porta a porta dos resíduos úmidos, e a coleta
seletiva, porta a porta dos resíduos do tipo “seco” recicláveis. Atualmente, 100% dos
domicílios contidos na área urbana de São Sebastião são atendidos pelos serviços de
coleta (PMSB-SS, 2018).
São Sebastião não conta com aterros sanitários no município, por isso destina
seus resíduos sólidos urbanos para o Aterro Sanitário de Jambeiro, na região
planaltina do Vale do Paraíba, segundo o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos o
IQR (Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos) obtido em 2018 foi igual a 9,7
(CETESB, 2018).
A limpeza das praias é realizada manualmente pelas equipes de varrição, que
diariamente limpam cerca de 110 km, quando o volume de resíduos é muito alto
contam com o auxílio de retro escavadeira. Os resíduos recolhidos são destinados
de acordo com sua categoria.
Para evolução do sistema de manejo e gestão dos resíduos sólidos, o Plano
Municipal de Saneamento Básico (2018) prevê metas de aumento do índice de
Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos de 93,3% (2018) para 100% (2024
e 2040) e aumento do índice de reaproveitamento dos resíduos sólidos de 40% (em
2018) para 60%, até 2024, e 80%, até 2040.
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5.3. Saúde
O município conta com um Plano Municipal de Saúde que cobre o período de
2018 a 2021 e apresenta um diagnóstico sobre as condições da saúde no município.
Em virtude de o plano ter sido publicado em 2018, optou-se por complementar os
dados dos indicadores que caracterizam as condições de saúde com as informações
da Fundação SEADE, que estão atualizados em relação ao plano.
A taxa de natalidade representa a relação entre os nascidos vivos, ocorridos
e registrados num determinado período de tempo, e a população estimada para o
meio do período. Como é possível ver na Tabela 15, ao longo dos anos a taxa de
natalidade aponta certa estabilidade em relação aos nascimentos.
O Coeficiente de Mortalidade Infantil, este composto pelo Coeficiente de
Mortalidade Neonatal (nº. de óbitos de crianças de zero a 28 dias) e pelo Coeficiente
de Mortalidade Pós- Neonatal (nº. de óbitos de 28 dias a menores de um ano), nos
permite avaliar as condições do sistema de saúde de São Sebastião. A Tabela 15 e o
Plano Municipal de Saúde indicam uma queda no coeficiente, como ocorre também
no Estado de São Paulo e no Brasil.
Além disso, o coeficiente de mortalidade geral tem se mantido constante ao
longo dos anos (Tabela 15), de acordo com o PMS-SS (2018) as principais causas de
mortalidade geral no município, são: doenças do aparelho circulatório, neoplasias
(tumores), causas externas de morbidade e mortalidade e doenças do aparelho
respiratório.
Tabela 20 Indicadores de saúde para São Sebastião

Indicador

2014

2015

2016

2017

2018

Taxa de natalidade (por mil habitantes)

16,39

14,60

15,06

Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos)

9,99

13,36

6,28

Coeficiente geral de mortalidade do município

407

449

-

Fonte: Fundação SEADE e PMS-SS (2018).

O investimento per capita do município de São Sebastião na área de Saúde foi
crescente de 2014 a 2016, subindo de R$ 1.554,72 para R$ 1.972,41. De acordo com
a Secretaria Municipal de Saúde, São Sebastião conta com uma infraestrutura de
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apoio a Saúde com 49 unidades, dentre elas estão UBS, Prontos Atendimentos,
Farmácias e Centros Especializados (Tabela 16).
Tabela 21 Unidades de atendimento em saúde - São Sebastião (SP)

Unidade/Tipo

Endereço

Telefone

Unidade Básica de Saúde da Família do

Rua Olavo Bilac, nº.198, Canto do Mar

12-3861-2139

Rua das Hortênsias, nº.117, Jaraguá

12- 3861-1838

Unidade Básica de Saúde da Enseada –

Rua Maximiliano dos Santos, nº.38,

12-3861-1100

UBS Enseada

Enseada

Unidade Básica de Saúde da Família

Rua Maximiliano dos Santos, nº.38,

Enseada I – USF Enseada I

Enseada

Unidade Básica de Saúde da Família

Rua Maximiliano dos Santos, nº.38,

Enseada II – USF Enseada II

Enseada

Centro de Saúde “Dr. Antônio Carlos

Rua Bernardo Cardim Neto, nº. 34,

Braga” – UBS Morro do Abrigo

Morro do Abrigo

Unidade Básica de saúde da Família do

Rua Bernardo Cardim Neto, nº. 34,

Morro do abrigo – USF Morro do Abrigo I

Morro do Abrigo

Unidade Básica de Saúde da Família do

Rua Bernardo Cardim Neto, nº. 34,

Morro do Abrigo – USF Morro do Abrigo

Morro do Abrigo

Canto do Mar – USF Canto do Mar
Unidade Básica de Saúde da Família do
Jaraguá – USF Jaraguá

12-3861-1100
12-3861-1100
12-3862-1812
12-3892-1744
12-3892-0601

II
Unidade Básica de Saúda da Família do

Rua Francelizio de Oliveira Coelho, nº.

Pontal da Cruz – USF Pontal da Cruz

900, Pontal da Cruz

Unidade Básica de Saúde da Família

Rua Prefeito Mansueto Pierotti, nº. 486,

Centro – USF Centro

Centro

Centro de Saúde “Josiane Pereira de

Rua Antonio Pereira da Silva, nº. 280,

Jesus” – UBS Topolândia

Topolândia

Unidade Básica de Saúde da Família da

Rua Antonio Pereira da Silva, nº. 280,

Topolândia – USF Topolândia

Topolândia

Unidade Básica de Saúde da Família do

Rua Antonio Pereira da Silva, nº. 280,

Varadouro – USF Varadouro

Topolândia

Unidade Básica de Saúde da Família

Rua Antonio Pereira da Silva, nº. 280,

Itatinga I – USF Itatinga I

Topolândia

Unidade Básica de Saúde da Família

Rua Antonio Pereira da Silva, nº. 280,

Itatinga II – USF Itatinga II

Topolândia
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Unidade/Tipo

Endereço

Telefone

Centro de Saúde ”Dr. Carlos Alberto

Rua Floriano Peixoto, nº. 63, Vila

12-3892-6044

Câmara Leal de Oliveira” – Centro de

Amélia – centro

Saúde II
Unidade Básica de Saúde da Família de

Rod. Dr. Manoel Hipólito do Rego, nº.

12-3862-7077

Barequeçaba – USF Barequeçaba

610, Barequeçaba

Unidade Básica de Saúde da Família

Rua Sebastião Romão Cesar,nº. 750,

Maresias I - USF Maresias I

Maresias

Unidade Básica de Saúde da Família

Rua Sebastião Romão Cesar,nº. 750,

Maresias II – USF Maresias II

Maresias

Centro de Saúde “Dr. Arno Sens” – UBS

Rua Tropicanga, nº. 22, Boiçucanga

12-3865-1532

Rua Tropicanga, nº. 22, Boiçucanga

12-3865-4103

Rua Tropicanga, nº. 22, Boiçucanga

12-3865-4103

Rua Bandeirantes, nº. 35, Camburi

12-3865-4121

Unidade Básica de Saúde da Família de

Travessa Zeferino Marques, nº. 66,

12-3865-7127

Barra do Sai – USF Barra do Sahy

Barra do Sahy/ Vila Sahy

Unidade Básica de Saúde da Família

Rua Benedito Isidoro de Moraes, nº.

Juquehy I – USF Juquehy I

175, Juquehy

Unidade Básica de Saúde da Família

Rod. Rio Santos KM 178, nº. 900,

Juquehy II – USF Juquehy II

Juquehy

Unidade Básica de Saúde da Família de

Rua Olinda , nº. 75, Barra do Una

12-3867-1331

Alameda Penápolis, s/nº., Boracéia

12-3867-6109

Av. Dario Leite Carrijo, nº. 2598,

12-3861-2555

12-3865-6605
12-3865-7879

Boiçucanga
Unidade Básica de Saúde da Família
Boiçucanga I – USF Boiçucanga I
Unidade Básica de Saúde da Família
Boiçucanga II – USF Boiçucanga II
Unidade Básica de Saúde da Família de
Camburi – USF Camburi

12-3863-2030
12-3863-3084

Barra do Una – USF Barra do Una
Unidade Básica de Saúde da Família de
Boracéia – USF Boracéia
Centro de Controle de Zoonoses - CCZ

Jaraguá
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I

Rua Itaú, nº. 294, Pontal da Cruz

12-3892-3470

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e

Rua Manoel Vitório Nardi, nº. 33, Praia

12-3892-1835

Drogas – CAPS AD

Deserta

Almoxarifado Saúde - Almox

Rua Minas Gerais, nº. 56, centro

12-3893-1350

Serviço Atendimento Móvel de Urgência

Rua Maranhão, nº. 54, centro

192

Central Reguladora - SAMU
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Unidade/Tipo

Endereço

Telefone

Unidade de Pronto Atendimento – UPA

Rua Capitão Luiz Soares, nº 1050,

12- 3893-3200

24 horas

centro

Farmácia Central

Praça Vereador Venino Fernandes

12-3893-3553

Moreira, nº. 10, centro
Farmácia Especializada - Alto Custo

Praça Vereador Venino Fernandes

12-3893-3553

Moreira, nº. 10, centro
Centro de Infectologia Municipal -

Rua Antonio Pereira da Silva, nº. 280,

CEMIN

Topolândia

Centro de Especialidades Odontológicas

Rua Antonio Pereira da Silva, nº. 280,

- CEO

Topolândia

Centro de Reabilitação Municipal

Rua Antonio Pereira da Silva, nº. 280,

12-3892-1060
12-3892-3777

Topolândia
Banco de Leite Humano - CIAMA

Rua Antonio Pereira da Silva, nº. 280,

12-3891-4957

Topolândia
CIAMA Boiçucanga

Rua Tropicanga, nº. 22, Boiçucanga

12-3865-3877

Centro de Reabilitação Costa Sul

Rua Tropicanga, nº. 22, Boiçucanga

12-3865-4008

Pronto Atendimento de Boiçucanga – PA

Av.

1050,

12-3865-1212

BOI

Boiçucanga

Hospital das Clínicas de São Sebastião -

Rua Capitão Luiz Soares, nº. 550, centro

12- 3893-3200

Rua Prefeito Mansueto Pierotti, nº. 391,

12-3891-3401

Walquir

Vergani,

nº.

HCSS
Secretaria Municipal de Saúde - SESAU

1º andar, centro
Central Municipal Regulação

Rua Prefeito Mansueto Pierotti, nº. 391,

12- 3891-3401

1º andar, centro
Vigilância Epidemiológica - VISE

Rua Prefeito Mansueto Pierotti, nº. 391,

12- 3891-3401

1º andar, centro
Vigilância Sanitária - VISA

Rua Prefeito Mansueto Pierotti, nº. 391,

12- 3891-3401

1º andar, centro
Fundação de Saúde Pública de São

Rua Prefeito Mansueto Pierotti, nº. 391,

Sebastião - FSPSS

2º andar, centro

12-3891-3446

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde – São Sebastião
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5.4. Segurança pública
O município conta com uma Secretaria de Segurança Urbana (SEGUR), que tem
em suas atribuições e competências a política de segurança do município. De acordo
com informações disponíveis no Site de Turismo da cidade, no PDTUR (2017) e no
site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, o município conta com 4
delegacias de polícia, três Batalhões da Polícia Militar, um Corpo de Bombeiros e
uma Guarda Municipal (Tabela 22). Além disso, o município conta com uma base de
salvamento marítimo localizada na Praia de Maresias.
Tabela 22 Unidades de Serviço de Segurança em São Sebastião (SP)

Unidade

Endereço

Telefone

Delegacia da Polícia Militar

R. Três Bandeirantes, 146 - Centro

(12) 3892-1575

Delegacia da Polícia Militar

Av. Walkir Vergani, s/n - Boiçucanga

(12) 3865-3044

Delegacia Seccional de São

R. Floriano Peixoto, 200 - Centro

(12) 3892-1114

Estr. do Cascalho, 260 - Praia de

(12)3865-1530

Sebastião – Polícia Civil
Polícia Civil - 2º DP Boiçucanga

Boiçucanga
Delegacia Marítima Regional

R. Nossa Sra. da Paz, 219 - Centro

(12) 3892-5039

Posto

Praia do Guaecá

(11) 2440-6503

Rua Sebastião Silvestre Neves, 185

(12) 3892-1625

Região Central e Histórica

193

Av. Dr. Francisco Loup, 631 - Praia de

-

Polícia

Rodoviária

Estadual
Base da Guarda Civil Municipal
de São Sebastião
Corpo Bombeiros
Bombeiros
Marítimo

-

Salvamento

Maresias
Fonte: SEGUR, 2020.
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6. CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL
O caracterização da estrutura e da capacidade institucional é essencial para
definir as articulações necessárias para a execução dos planos, programas, projetos
e ações planejadas neste plano diretor de turismo. Para tanto, compreender a
organização gerencial de cada órgão envolvido na cadeia do Turismo de São
Sebastião e seu respectivo papel na estrutura administrativa do Poder Executivo
Municipal é de suma importância para o delineamento de uma política eficiente.

6.1.

Poder Executivo
Tomou-se como referência a Lei Complementar Nº 247/2019, que dispõe da

organização administrativa do município, e a Lei 2.688 de 17 de dezembro de 2019,
que estabelece o orçamento anual do exercício financeiro de 2020 da prefeitura de
São Sebastião. Em acréscimo, a Lei Municipal 2.630/2019 e o organograma da
Prefeitura foram utilizados para mapeamento dos órgãos, suas funções atuais e
potenciais.
Foi feita a caracterização das seguintes secretarias e autarquias municipais:
•

Secretaria de Turismo - SETUR

•

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social - SEDES

•

Secretaria de Urbanismo -SEURB

•

Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM

•

Secretaria de Esportes - SEESP

•

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

•

Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Sant’Anna FUNDASS

6.1.1.

Secretaria de Turismo - SETUR

A SETUR foi estabelecida com a responsabilidade do planejamento,
elaboração e acompanhamento de políticas e estratégias de desenvolvimento da
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atividade turística e da cultura no município. As seguintes atribuições e
competências foram definidas pela Lei 247/2019:
I - Formular e executar a política, a promoção e a exploração do turismo e
atividades afins no Município de São Sebastião;
II - Articular-se com outros órgãos e instituições para formatação de
planos para o desenvolvimento do turismo intersetorial no Município;
III - Criar índices de estatísticas para aprimoramento das políticas de
turismo no Município de São Sebastião;
IV - Fazer a gestão do patrimônio correlato;
V - Exercer outras atividades correlatas compatíveis em razão de sua
natureza jurídica.

6.1.2. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social - SEDES
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social pode ter uma
importante relação com a atividade turística da região. Uma vez que o turismo é
grande composição da economia local, a SEDES é responsável por formular e
executar atividades complementares de organização e proteção do trabalho e
atividades de capacitação profissional para a geração de emprego e renda e outras
competências.

6.1.3. Secretaria de Urbanismo - SEURB
A Secretaria Municipal de Urbanismo tem relação direta com as funções do
Plano Diretor de Turismo por ser responsável pela elaboração, coordenação e
execução de projetos e infraestrutura urbana, bem como de manutenção e
conservação dos serviços públicos urbanos. Dentre as Atribuições da SEURB,
destacam-se:
II - Articular-se com as demais secretarias para formatação das diretrizes
e projetos;
IV - Exercer a gestão do patrimônio histórico;
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V - Planejar, definir diretrizes e executar as atividades de licenciamento
compatíveis;

6.1.4. Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM) é o órgão responsável
pela preservação, manutenção e recuperação da qualidade ambiental. Sendo o
turismo de São Sebastião fortemente atrelado a atrativos naturais, a interação da
SEMAM com o Plano Diretor de Turismo é extremamente necessária. A SEMAM
possui as seguintes atribuições relacionadas à atividade turística:
I - Promover as políticas públicas de meio ambiente no município de São
Sebastião;
III - Assessorar o Prefeito na implementação das políticas nas questões de
saneamento básico, resíduos, recursos hídricos, gestão ambiental,
comando e controle (fiscalização ambiental), educação ambiental, pesca e
agricultura, licenciamento ambiental, projetos e convênios

6.1.5.

Secretaria de Esporte - SEESP

A Secretaria Municipal de Esporte (SEESP) foi estabelecida com a finalidade
de apoiar, desenvolver e incentivar as práticas esportivas e de lazer no Município.
As relações entre as políticas de esporte com o turismo são ainda mais
inquestionáveis em São Sebastião, uma vez que o esporte de aventura e de praia
fazem parte da sua oferta turística. As atribuições em destaque são:
I - Conduzir e coordenar o processo de formulação das plando todas as
instâncias técnicas de aprendizagem motora nos níveis de iniciação,
aperfeiçoamento e treinamento;
VIII - Desenvolver programas e ações de recreação e lazer que
contemplem as áreas físicas, artísticas, intelectuais, manuais, turísticas e
sociais; Políticas Municipais de Esporte, Atividades Físicas, Lazer e
Recreação do Município de São Sebastião;
III - Estabelecer e garantir a realização de programas e projetos de
esporte, observando os princípios do esporte de participação,
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comunitário e de rendimento, considerando as bases de crescimento e
desenvolvimento humano, contém

6.1.6.

Secretaria de Planejamento - SEPLAN

A Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN) é a principal
coordenadora do planejamento estratégico municipal. Considerando o papel do
turismo no planejamento municipal intersetorial, a integração da secretaria na
execução do Plano Diretor de Turismo é essencial. O funcionamento da SEPLAN
possui duas frentes: i) levantamento, tratamento, análise e divulgação de dados, a
respeito das necessidades básicas da população e a elaboração do Plano Plurianual,
que são as atribuições do Departamento de Planejamento Municipal; ii) articular e
fomentar programas, projetos e ações voltados para a produção, difusão,
apropriação e aplicação do conhecimento científico, tecnológico e de inovação e o
desenvolvimento e implantação de programas e projetos de modernização da gestão
pública do Município, que são as atribuições do Departamento de Tecnologia e
Informação.
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6.2.

Gestão regional
6.2.1.

Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte

Ratificado pela Lei Municipal nº 2.529, de 15 de dezembro de 2017, o
Protocolo de Intenções firmado entre os Municípios de São Sebastião, Ilhabela,
Caraguatatuba e Ubatuba, com a finalidade de constituir consórcio público,
denominado Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte, nos termos
da Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005, estabelece a gestão integrada de atrativos,
equipamentos e serviços turísticos dos municípios de São Sebastião, Ilhabela,
Caraguatatuba e Ubatuba. Os principais objetivos do Consórcio são enriquecer a
oferta turística, ampliar as opções de visita e a satisfação do turista, aumentar o fluxo
e da permanência dos visitantes na região do Litoral Norte paulista, além da geração
de trabalho, renda e qualidade de vida a partir do desenvolvimento da economia do
turismo da região.

Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

104

6.3. Controle social
6.3.1. Conselho Municipal de Turismo (COMTUR)
O Conselho Municipal de Turismo é um órgão colegiado de composição
paritária entre o Poder Público e a Sociedade Civil, que objetiva promover e gerir o
desenvolvimento do Turismo. Atualmente24 é composto por:
•

1 representante da Secretaria de Cultura e Turismo;

•

1 representante da FUNDASS – Fundação Educacional e Cultural de São
Sebastião Deodato Santana;

•

1 representante da Secretaria de Educação;

•

1 representante da Secretaria de Meio Ambiente;

•

1 representante da Secretaria de Esportes;

•

1 representante da Secretaria de Governo;

•

1 representante da Câmara Municipal;

•

2 representantes de Hotéis e Pousadas;

•

1 representante de Restaurantes;

•

1 representante de Setor Náutico;

•

1 representante de Ecoturismo e Agências;

•

1 representante de Associação Comercial;

•

1 representante de Instituição de Ensino
O COMTUR tem como suas atribuições as seguintes, com última

reorganização estabelecida pela Lei Municipal nº 2.491, de 12 de setembro de 2017:
I - Elaborar um plano de desenvolvimento de turismo para o Município;
II - Sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à exploração de
serviços turísticos no território municipal;
III - Indicar representantes para integrarem delegações municipais a
congressos, convenções, reuniões ou outros acontecimentos que
ofereçam interesse à política municipal
de turismo;

Decreto Municipal 7566/2019, disponível em:
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/sistemas/oficialdocs/arquivos/04197566.pdf

24
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IV - Opinar sobre a celebração de convênios com outros entes federativos,
ou sugeri-los, quando for o caso;
V - Sugerir certamos e festividades oficiais vinculados ao turismo,
propondo, ainda, projetos de difusão das potencialidades turísticas
municipais;
VI - Propor e apreciar proposta de criação de organismos que tenham
como finalidade estimular o turismo e a formação de pessoal habilitado
para o exercício de atividades ligadas ao turismo;
VII - Colaborar na elaboração do calendário turístico do Município;
VIII - Assessorar o Poder Executivo, emitindo pareceres e acompanhando
a elaboração de programas de governo em questões relativas ao turismo;
IX. Sugerir ao Poder Executivo e à Câmara Municipal a elaboração de
projetos de lei e outras iniciativas relacionadas à atividade turística,
zelando pelo seu cumprimento;
X. Contribuir para o aperfeiçoamento da legislação referente ao turismo,
zelando pelo seu cumprimento;
XI. Emitir pareceres à Câmara Municipal, quando solicitado, sobre
questões relativas ao turismo;
XII. Formular e promover políticas públicas e incentivar, coordenar e
assessorar programas, projeto e ações em todos os níveis da
administração, visando o desenvolvimento da atividade turística;
XIII. Desenvolver, apoiar e incentivar estudos e pesquisas sobre o turismo
no Município;
XIV. Estabelecer intercâmbio com organização e entidades afins, nacional
e internacionalmente;
XV. Criar comissões específicas para estudo e trabalho sobre as questões
relacionadas ao turismo no Município;
XVI. Divulgar, em publicação periódica oficial do Poder Executivo ou, na
inexistência deste, em jornal local, suas atividades e os balanços anuais do
Fundo Municipal de Turismo;
XVII. Apresentar propostas ao Poder Executivo sobre a administração dos
pontos turísticos do Município;
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XVIII. Fiscalizar e zelar pela atualização de cadastro de informações de
interesse turístico;
XIX. Formular as diretrizes básicas que serão observadas na política
municipal de turismo;
XX. Estabelecer diretrizes para um trabalho coordenado entre os serviços
públicos municipais e os prestados pela iniciativa privada, com o objetivo
de prover a infraestrutura adequada à implantação e o desenvolvimento
do turismo;
XXI. Propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do
turismo e emitir parecer relativo a financiamento de iniciativas, planos,
programas e projetos que visem o desenvolvimento da indústria turística;
XXII. Promover a integração do Município ao Plano Nacional de
Regionalização do Turismo, do Ministério do Turismo;
XXIII. Elaborar e aprovar a regulamentação do Fundo Municipal de
Turismo;
XXIV. Exercer a fiscalização da movimentação orçamentária do Fundo
Municipal de Turismo, direcionando a aplicação dos recursos, bem como
apreciando a prestação de contas anual apresentada pelo referido Fundo;
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6.4.

Fundos Públicos Municipais

6.4.1. Fundo Municipal de Turismo
O Fundo Municipal de Turismo é vinculado à Secretaria de Turismo, com a
finalidade de captar recursos e financiar programas na área de atuação do Conselho
Municipal de Turismo. O gerenciamento dos seus recursos é feito pela Secretaria
Municipal da Fazenda, sob a orientação do Conselho Municipal de Turismo. Em
última reorganização, estabelecida pela Lei Municipal nº 2.491, de 12 de setembro
de 2017, as receitas do fundo foram determinadas pelas seguintes fontes:
I. Repasses de recursos de fundo similares, constituídos ou que venham a
ser constituídos pelos Governos Federal e Estadual;
II. Doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser
destinados;
III. Rendas provenientes da aplicação de seus recursos no mercado de
capitais;
IV. Auxílios, subvenções, contribuições e transferências, entre outros, bem
como as receitas resultantes de convênios e ajustes nacionais e
internacionais;
V. No mínimo, 10% (dez por cento) dos recursos oriundos dos terminais
rodoviários, quiosques municipais, taxas de uso de eventos, ações
promocionais, e provenientes do Balneário dos Trabalhadores, todos
serão utilizados em ações e eventos que fomentem o Turismo.
VI. Quaisquer outros recursos e rendas que lhe forem destinados;

6.4.2. Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Sant’Anna FUNDASS
Criada em 8 de maio de 2007 e regulamentada pelas Leis Municipais n°
82/07, n° 89/07, n° 109/10, n° 191/15 e n° 224/17, a FUNDASS tem como objetivo
incentivar políticas públicas de cultura, garantindo o acesso da população aos bens
artísticos e culturais e fomentando a conservação dos patrimônios materiais e
imateriais do município. Mantém e administra os 9 polos culturais do município:
Jaraguá, Canto do Mar, Enseada, São Francisco (Centro Cultural Batuíra), Casa da
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Cultura, Casa das Artes, Casa da Música, Topolândia e Boiçucanga, além do Teatro
Municipal, do Arquivo Histórico Municipal, da Capela São Gonçalo, do Sitio
Arqueológico São Francisco, do Museu Adélia Barsotti (Museu do Bairro de São
Francisco), Capela da Enseada e das Bibliotecas Municipais Central e Costa Norte.

6.4.3. Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte - FUNDOVALE
A Lei Complementar Nº 1.166 do Estado de São Paulo, de 09 de janeiro de
2012, instituiu o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte (FUNDOVALE), destinado a dar suporte financeiro ao
planejamento integrado dos municípios integrantes da Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral Norte, a qual se inclui São Sebastião. Os objetivos do
FUNDOVALE são:
I - financiar e investir em planos, projetos, programas, serviços e obras
de interesse da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte;
II - contribuir com recursos técnicos e financeiros para a:
a) melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento socioeconômico
da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte;
b) elaboração de estudos, pesquisas e projetos, objetivando a melhoria
dos serviços públicos municipais, considerados de interesse comum;
c) redução das desigualdades sociais da Região Metropolitana do Vale
do Paraíba e Litoral Norte.
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6.5. Orçamento municipal
6.5.1. Plano Plurianual
A Lei Nº 2.527 de 2017, estabeleceu o Plano Plurianual (PPA) do Município
de São Sebastião para o quadriênio de 2018 a 2021 com uma previsão de R$
2.986.158.846,56 em receitas ao longo destes 4 anos. Dentre os órgãos do Poder
Executivo de interesse para o Plano Diretor de Turismo, descritos na seção anterior,
destacamos alguns programas previstos no PPA. Dentre as linhas de interesse para
o desenvolvimento turístico municipal, podemos destacar:
Unidade orçamentária

Especificação da despesa

Valor

Fundo de Turismo

Implementação da política de turismo

R$ 8.556.382,25

Gestão e conservação do patrimônio histórico

R$ 1.835.525,78

Construção, ampliação e reformas de próprios

R$

públicos

29.947.337,80

Fundo

Municipal

de

Cultura
Secretaria de Urbanismo

6.5.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei de Orçamento Anual (LOA)
Importante analisar as leis que regem o orçamento municipal a fim de
mapear receitas e despesas a serem aproveitadas na execução das ações previstas
nesse Plano Diretor de Turismo. Assim, a Lei Nº 2630 de 2019 e a Lei Nº 2688
também de 2019, estabelecem, respectivamente, as diretrizes orçamentárias (LDO),
receitas e despesas (LOA) do exercício financeiro de 2020. Do total direcionado ao
executivo (R$ 897.660.380,04), identifica-se um total de R$ 22.713.000,00 que
podem ser direcionados para os pontos indicados nesse Plano como fundamentais
para a política de turismo de São Sebastião, detalhados na tabela a seguir. Além dos
valores descritos na tabela, identifica-se também um total de R$ 10.227.000,00 a
serem direcionados ao FUNDASS, como descrito na seção anterior, um importante
fundo atuante de forma colaborativa na política de turismo do município.
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Unidade

Código/Especificação

Valor (R$)

Orçamentária
Secretaria Municipal de Turismo
13.000.0000.0.000.000 Cultura
13.122.0000.0.000.000 Administração Geral
13.122.0015.0.000.000 Promover A Estrutura Da Secretaria
Municipal De Turismo Considerando Pessoal, Investimentos,
Custeios E Outros
13.122.0015.2.360.000 Publicidade Legal E Propaganda
13.122.0015.2.412.000

Manutenção

Dos

Serviços

1.000,00
9.425.000,00

Administrativos E Financeiros
13.122.0030 Fundo Municipal De Cultura

209.000,00

Total

9.426.000,00

23.000.0000.0.000.000 Comercio E Serviços
23.122.0000.0.000.000 Administração Geral
23.122.0015.0.000.000 Promover A Estrutura Da Secretaria
Municipal De Turismo Considerando Pessoal, Investimentos,
Custeios E Outros
23.122.0015.2.359.000 Adiantamentos

24.000,00

23.122.0015.2.360.000 Publicidade Legal E Propaganda

50.000,00

23.122.0015.2.412.000

Manutenção

Dos

Serviços

12.588.000,00

Administrativos E Financeiros
23.122.0015.2.435.000 Consorcio Litoral Norte De Turismo
23.122.0031 Fundo De Turismo
Total

305.000,00
68.000,00
13.244.000,00

Total

22.670.000,00

Secretaria Municipal De Desenvolvimento Econômico E Social
08.000.0000.0.000.000 Assistência Social
08.243.0000.0.000.000 Assistência A Criança E Ao Adolescente
08.243.4001.0.000.000 Atender Crianças, Adolescentes E Jovens
Em Situação De Risco Social
08.243.4001.2.281.000 Implantação Projetos Capacitação E

43.000,00

Profissionalização De Adolescentes E Jovens
Total

43.000,00
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7. MARCOS LEGAIS
7.1.

Política Municipal de Turismo e Cultura

O entendimento do Turismo como política municipal em São Sebastião tem
início na Lei Orgânica Municipal, atualizada em 13 de dezembro de 2019. No Título
I, Capítulo II, estabelece-se como competência dos órgãos dos poderes executivo e
legislativo a promoção do turismo local e a proteção do patrimônio históricocultural. O texto contém os seguintes termos:
Art. 4º
X - promove a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observadas
a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual;
Art. 5º
III – proteger e conservar o patrimônio público, documentos, obras e outros
bens de valor histórico, artístico, turístico e cultural, de monumentos e de
paisagens naturais notáveis;
V - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e
de outros bens de valor histórico, artístico, turístico e cultural;
V - proporcionar meios de acesso à cultura, educação, desporto e à ciência;
(N.R. Alterado pela Emenda a Lei Orgânica nº. 03/2005)
XIV - promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento
social e econômico;

Já o Título VI, Capítulo II, Seção IV da mesma lei, responsabiliza os poderes
municipais na promoção e incentivo à atividade turística, assim como o
estabelecimento do Plano Diretor de Turismo como principal norteador para a
política do turismo municipal.
Art. 210º - O Município promoverá e incentivará o Turismo como atividade
prioritária, fator de desenvolvimento econômico e social.
§ ÚNICO - O Município valorizará e preservará o patrimônio cultural e
natural, cuidando para que sejam respeitadas suas peculiaridades locais,
assegurando o respeito ao meio ambiente.
Art. 211º - O Município estabelecerá a política para atividades turísticas, o
inventário turístico, através do Plano Diretor de Turismo.
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A Lei N. 1.761, de 19 de agosto de 2005 consolida a política de turismo em
São Sebastião, ao instituir o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, órgão
colegiado de composição paritária entre o Poder Público e a sociedade civil, e o
Fundo Municipal de Turismo vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico
e Assistência Social, com a “finalidade de captar recursos e financiar programas na
área de atuação” do COMTUR. As definições da Lei são as que seguem:
I – Elaborar um plano de desenvolvimento de turismo para
o Município;
II – Apresentar medidas ou atos regulamentares referentes à exploração
de serviços turísticos no território municipal;
III – Indicar representantes para integrarem delegações municipais a
congressos, convenções, reuniões ou outros acontecimentos que
ofereçam interesse à política estadual de turismo;
IV – Opinar sobre a celebração de convênios com outros entes federativos,
ou sugeri-los, quando for o caso;
V – Sugerir certames e festividades oficiais vinculados ao turismo,
propondo, ainda, projetos de difusão das potencialidades turísticas
municipais;
VI – Propor e apreciar proposta de criação de organismos que tenham
como finalidade estimular o turismo e a formação de pessoal habilitado
para o exercício de atividades ligadas ao turismo;
VII – Colaborar na elaboração do calendário turístico do
Município;
VIII – Assessorar o Poder Executivo, emitindo pareceres e acompanhando
a elaboração de programas de governo em questões relativas ao turismo;
IX – Sugerir ao Poder Executivo e à Câmara Municipal a elaboração de
projetos de lei e outras iniciativas relacionadas à atividade turística,
zelando pelo seu cumprimento;
X – Contribuir para o aperfeiçoamento da legislação referente ao turismo,
zelando pelo seu cumprimento;
XI – Emitir pareceres à Câmara Municipal, quando solicitado, sobre
questões relativas ao turismo;
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XII – Formular e promover políticas públicas e incentivar, coordenar e
assessorar programas, projeto e ações em todos os níveis da
administração, visando o desenvolvimento da atividade turística;
XIII – Desenvolver, apoiar e incentivar estudos e pesquisas sobre o
turismo no Município;
XIV – Estabelecer intercâmbio com organização e entidades afins, nacional
e internacionalmente;
XV – Criar comissões específicas para estudo e trabalho sobre as questões
relacionadas ao turismo no Município;
XVI – Divulgar, em publicação periódica oficial do Poder Executivo ou, na
inexistência deste, em jornal local, suas atividades e os balanços anuais do
Fundo Municipal de Turismo;
XVII – Apresentar propostas ao Poder Executivo sobre a administração
dos pontos turísticos do Município;
XVIII – Fiscalizar e zelar pela atualização de cadastro de informações de
interesse turístico;
XIX – Formular as diretrizes básicas que serão observadas na política
municipal de turismo;
XX – Estabelecer diretrizes para um trabalho coordenado entre os
serviços públicos municipais e os prestados pela iniciativa privada, com o
objetivo de prover a infraestrutura adequada à implantação e o
desenvolvimento do turismo;
XXI – Propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do
turismo e emitir parecer relativo a financiamento de iniciativas, planos,
programas e projetos que visem o desenvolvimento da indústria turística;
XXII – Promover a integração do Município ao Plano Nacional de
Municipalização de Turismo da EMBRATUR;
XXIII – Elaborar e aprovar a regulamentação do Fundo Municipal de
Turismo;
XXIV – Exercer a fiscalização da movimentação orçamentária do Fundo
Municipal de Turismo, direcionando a aplicação dos recursos, bem como
apreciando a prestação de contas anual apresentada por referido Fundo;
XXV – Elaborar e aprovar seu regimento interno.
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Também é relevante citar a Lei 2.582 de 2018, que cria o Programa de
Ecoturismo e Atividades de Aventura no Município de São Sebastião, acrescentando
à política municipal o potencial turístico do patrimônio natural da cidade.
Especificamente sobre o potencial turístico cultural de São Sebastião, a Lei N.
2.670 de 2019 estabelece como dever do Município a garantia do acesso à Cultura e
toda política pública que promova, incentive e preserve as manifestações culturais
no território municipal.

7.2.

Política Municipal de Meio Ambiente

Também a partir da Lei Orgânica Municipal, observa-se no artigo 5º a
responsabilidade dos poderes municipais com a política ambiental, tanto da
proteção do patrimônio natural da cidade como da responsabilização pela
concessão de exploração dos recursos do território. Destacamos o seguinte texto:
VI - criar condições para a proteção ao meio ambiente urbano e rural local
e combater a poluição, em qualquer de suas formas, e outros tipos de
degradação ambiental, observadas a legislação e a ação fiscalizadora
federal e estadual;
VII - preservar os ecossistemas da região, as florestas, a fauna e a flora
marinhas e terrestres;
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de
pesquisa e exploração de recursos ambientais, minerais, hídricos e
biológicos em seu território;

Em acréscimo, a Lei N. 2.509 de 2017 cria o Conselho Municipal de Meio
Ambiente e o Fundo Municipal de Meio Ambiente com funções consultivas,
deliberativas e normativas referentes à preservação, conservação, defesa,
recuperação e melhoria do meio ambiente natural.
De grande interesse para a política turística de São Sebastião, a Lei N. 489 de
2017 institui o Plano de Uso e Ocupação das Praias, dos Rios Navegáveis e
Respectivas Áreas Adjacentes. Estabelece então as responsabilidades e
competências dos poderes municipais com relação à utilização de tais áreas:
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I - promover a fiscalização do tráfego de embarcações e dos equipamentos
náuticos em geral que possam colocar em risco a integridade física dos
banhistas e usuários;
II – ordenar o uso e a ocupação previstos para os diversos
entretenimentos

aquáticos,

explorados

comercialmente

ou

não,

manobras de embarcações, locais de ancoragem, lançamentos e
recolhimentos de embarcações.
III – elaborar e implantar, com o auxílio da Marinha, sistema de placas
informativas na porção terrestre das praias e rios navegáveis;
IV – regulamentar o uso das praias e rios navegáveis e respectivas áreas
adjacentes;
V – promover campanhas educativas sobre a segurança do tráfego
aquaviário e a salvaguarda da vida humana nas praias, rios navegáveis e
respectivas áreas adjacentes;
VI – elaborar e implantar com o auxílio da Marinha, projeto de sinalização
náutica para as praias e rios navegáveis.

7.3.

Política Urbana Municipal

Como de praxe, a Lei Orgânica Municipal também estabelece obrigações dos
poderes municipais com a política urbana. O Artigo 4º da Lei insere as seguintes
determinações, relevantes para a função dos órgãos sobre a organização territorial
e urbana:
IX - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial,
mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação
do solo urbano, estabelecendo normas de edificações de loteamento e
arruamento;
XXIV - definir política de desenvolvimento urbano através da elaboração
do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado.

Assim, define-se na Lei N. 14 de 2019 o Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado do Município de São Sebastião. Sua função é ordenar o desenvolvimento
e expansão do território urbano, tendo como principal objetivo garantir o bem estar
de seus habitantes em coordenação com as atividades municipais.
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PARTE 2 – INVENTÁRIO DA
OFERTA TURÍSTICA
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SEÇÃO 1 – ATRATIVOS
TURÍSTICOS
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1. Atrativos Culturais
O município de São Sebastião possui uma variedade na sua oferta turística de
atrativos culturais. Além do centro histórico tombado pelo órgão Condephaat, onde
se encontra um conjunto arquitetônico relevante para a história local e do Brasil, o
município conta com uma variedade de igrejas e capelas em todo o seu litoral,
museus, centros culturais que valorizam a cultura caiçara e uma reserva indígena
guarani.
1.1.

Igrejas e Capela

Em praticamente todas as praias de São Sebastião contam com uma igreja ou
capela do bairro. Dessas, 09 merecem destaque pelo seu conjunto arquitetônico e
história que carregam em sua construção. Todas contam com o acesso gratuito,
mediante ou não agendamento, e é possível a visitação sem o acompanhamento de
um guia ou monitor.
Figura 35 - Igreja Matriz

Fonte: Portal Turismo São Sebastião, 2020.
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ATRATIVOS CULTURAIS: IGREJAS E CAPELAS

Atrativo

Localização e contatos

Descrição

Observações

Capela da Enseada
(Senhor Bom Jesus)

Rodovia SP-55 - Bairro
Enseada

Construção datada do início do século XX, a Capela da Enseada
tem como homenagem o Santo Senhor Bom Jesus. Sua
construção original passou por algumas alterações, porém a
fachada traz ainda as referências arquitetônicas da época de sua
construção. Recentemente passou por processo de restauração e
irá abrigar também um museu.

- Acesso gratuito;
- Tombado pelo Condephaat.

Capela do Cemitério
Municipal

Bairro do Centro

Capela simples e pequena, localizada dentro do Cemitério
Municipal, é utilizada atualmente como um ossário. Conta com
uma construção de tijolos datada do século XX. Sua fachada tem
pequenos símbolos da arquitetura colonial.

- Acesso gratuito.

Capela de Paúba

Bairro de Paúba

Construída entre as décadas de 1930 e 1940, a Capela de Paúba - Acesso gratuito.
tem como devoção Nossa Senhora Imaculada conceição. Sua
construção de tijolos de barro foi realizada pela comunidade
caiçara e possui o mesmo modelo arquitetônico encontrado em
outras capelas da Costa Sul de São Sebastião.

Capela da Imaculada
Conceição

Bairro Boiçucanga

A Capela é datada do século XX, em torno dos anos de 1958, e foi
construída no mesmo local de uma antiga capela de pau-a-pique
do século XVII. Sua arquitetura é similar a outras capelas
encontradas na Costa Sul de São Sebastião, com sua fachada
triangular.
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ATRATIVOS CULTURAIS: IGREJAS E CAPELAS

Atrativo

Localização e contatos

Descrição

Observações

Capela da Barra do Sahy

Bairro Barra do Sahy

Localizada entre a margem esquerda do Rio Sahy e de frente para - Acesso gratuito.
a ponte que conecta a capela com a vila. Sua construção é de
alvenaria, do século XX e o pátio em frente é usado para festas
religiosas.

Capela do Sagrado
Coração de Jesus

Rodovia BR-101 - Bairro de
Boiçucanga

A capela da década de 1950 está localizada na beira da rodovia BR- - Acesso gratuito.
101. Sua construção de alvenaria de tijolos conta com as mesmas
características de outras capelas da Costa Sul de São Sebastião. Na
parte interna possui duas partes: a nave e a capela-mor.

Capela São Gonçalo

Rua Sebastião Silvestre
Neves, 90 – Centro

A Capela de São Gonçalo foi construída no final do século XVII
com pedra e alvenaria e, atualmente, há missas e novenas no
local. Abriga também o Museu de Arte Sacra do município, que
contém peças sacras de diferentes séculos, desde XVII até o XX.

- Acesso gratuito;
- Possui receptivo;
- Tombado pelo Condephaat.

O Convento Nossa Senhora do Amparo foi originalmente
construído em alvenaria de pedra e taipa de pilão no século XVII
e passou por uma restauração em 1934. Sua parte interior sofreu
modificações não tendo as características originais, porém o
exterior preservou a arquitetura da época. De suas escadarias, é
possível avistar o mar.

- Acesso gratuito;
- Possui sinalização;
- Tombado pelo Condephaat
(1972).

(12) 3892-4286

Convento Nossa Senhora
do Amparo

Praça Lourenço Louvisi,
s/nº – Bairro do São
Francisco
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ATRATIVOS CULTURAIS: IGREJAS E CAPELAS

Atrativo
Igreja Matriz

Localização e contatos
Praça Major João
Fernandes, 22 – Centro
(12) 3892-1110

Descrição
A Igreja Matriz teve sua primeira construção finalizada no século
XVII, porém no século XIX passou por grande reformulação, que
deu a ela as características atuais. Construída em pedra e cal,
possui estilo arquitetônico comum do Brasil colonial.
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Observações
- Acesso gratuito;
- Possui sinalização;
- Tombado pelo Condephaat.
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1.2.

Edifícios históricos, museus e centros culturais

Cidade com origem entre o final do século XVI e início do século XVII, São
Sebastião possui um relevante conjunto arquitetônico histórico, principalmente na
sua área central, mas também em outros bairros do município. Tem um número
expressivo de prédios tombados por órgãos de proteção ao patrimônio, como o
IPHAN (nacional) e o Condephaat (estadual), tendo 07 um destaque para o setor
turístico.
Para além da parte arquitetônica, a cultura caiçara também é ressaltada e
conta com espaços físicos, como o Chão Caiçara, onde o turista pode entrar em
contato com a cultura local, auxiliando na sua preservação e valorização.
Figura 36- Casa da Cultura

Fonte: Portal Turismo São Sebastião, 2020.
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Figura 37 - Centro Cultural Chão Caiçara

Fonte: Portal Turismo São Sebastião, 2020
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EDIFÍCIOS HISTÓRICOS, MUSEUS E CENTROS CULTURAIS

Atrativo

Localização e contatos

Casa da Cultura (Antigo
Grupo Escolar H.
Botelho)

Avenida Altino Arantes,
174 – Centro

Casa de Câmara e Cadeia

Praça Brigadeiro Rafael
Tobias de Aguiar, s/nº Centro

(12) 3892-4604

(12) 3892-3532

Casa Doria

Rua Antônio Cândido, 214 Centro

Descrição

Observações

O prédio da atual Casa da Cultura foi construído no século XIX e - Acesso gratuito;
abrigou a primeira escola pública de São Sebastião, conhecido - Possui sinalização;
como Grupo Escolar Henrique Botelho. Tem padrões coloniais de - Tombado pelo Condephaat.
arquitetura e contou com três principais técnicas em sua
construção: pedra e cal (paredes externas), pau-a-pique (parede
dos fundos) e tijolos (divisões internas). Na década de 1950 o
prédio sofreu alterações nas suas características originais, porém,
nas restaurações de 1994 e 2002, foi realizada a reconstituição de
alguns desses elementos. Atualmente abriga um centro cultural
com exposições, oficinas culturais e laboratório de informática.
Essa construção datada do século XVIII tem características
arquitetônicas comuns à época, como a fachada simétrica,
escadaria externa e telhado de quatro águas. Era símbolo da
ascensão de São Sebastião à categoria de vila, necessitando a
instalação de uma câmara no local. Em seu pavimento superior
ficava instalada a Câmara e no térreo a Cadeia. Atualmente é sede
do Batalhão da Polícia Militar.

- Possui sinalização;
- Tombado pelo Condephaat.

A Casa Doria é uma residência de um pavimento que foi
construída no início do século XX e tem características típicas da
época. Sua construção é de pedra e cal e está localizada no largo
da Casa da Câmara e Cadeia, no centro histórico de São Sebastião.

- Tombado pelo Condephaat.
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EDIFÍCIOS HISTÓRICOS, MUSEUS E CENTROS CULTURAIS

Atrativo
Casa Esperança

Localização e contatos

Descrição

Av. Dr. Altino
Arantes, 144/154 – Centro

Sobrado do século XVIII, a Casa Esperança foi construída em
pedra e cal e foi uma das construções mais nobres de São
Sebastião. A casa tem características comuns à época e conta com
pedras de mármore que foram moldadas à mão pelos escravos.
Desde 1955 é tombada pelo Iphan. Atualmente conta funções
distintas nos dois pavimentos, sendo o inferior uma loja de
aviamentos e o superior o espaço cultural Adriana Vasques
Fernandes.

- Possui sinalização;
- Tombado por IPHAN e
Condephaat.

Localizado na praia de Barequeçaba, o Chão Caiçara promove
eventos, como o Arraial Chão Caiçara e o Sarau Café, e atividades
culturais que evidenciam a cultura caiçara. Conta com a presença
de um artesão e também idealizador do Centro Cultural, o
Nicinho.

- Acesso gratuito.

O Centro de Biologia Marinha da USP é um instituto com foco na
pesquisa em biologia marinha. Realizam cursos de extensão e
recebem pesquisadores, estudantes e professores visitantes, que
podem se hospedarem no alojamento do próprio centro. Além
disso, fazem visitas monitoradas gratuitas pelo instituto e suas
praias, porém mediante agendamento prévio.

- Acesso gratuito mediante
agendamento;
- Possui sinalização;
- Possui estacionamento.

(12) 3892-1017

Centro Cultural Chão
Caiçara

Rua Cantídio de Mora
Campos – Barequeçaba
(12)3862-6919
Aberto das 14h às 22h

Centro de Biologia
Marinha da
Universidade de São
Paulo (CEBIMar-USP)

Rodovia Dr. Manoel
Hipólito do Rego, km.
131,5 – Pitangueiras
(12) 3862-8400
cebimar@usp.br
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EDIFÍCIOS HISTÓRICOS, MUSEUS E CENTROS CULTURAIS

Atrativo
Fundação Museu de
História, Pesquisa e
Arqueologia do Mar

Localização e contatos

Descrição

Av. Vereador Antônio
Borges, 1905 – Balneário
dos Trabalhadores, Praia
Grande

O museu tem como foco a biologia marinha e conscientização
ambiental através de suas exposições e visitas. Contém duas
divisões, sendo: Naufrágio, onde apresentam peças que foram
encontradas no fundo do mar em São Sebastião, e Biologia
Marinha, onde tratam de diferentes espécies e contam com um
aquário e tanques.

(12) 3862-6936
fundacaomar@gmail.com.b
r

Observações
- Ingresso de entrada: R$ 5
inteira e R$2 meia entrada
(gratuito até 06 anos);
- Possui estacionamento;
- Possui infraestrutura de
acessibilidade.

Terça a sábado – 12h às
17h
Museu de Arte Sacra

Rua Sebastião Silvestre
Neves, 90 – Centro
(12) 3892-4286
Segunda a sexta – 8h às
17h
Sábado – 9h às 14h

Museu do Bairro de São
Francisco

Rua Martins do Val, 81 –
São Francisco
Segunda a sábado – 09h às
18h

Desde 1980, o museu está localizado dentro da Capela de São - Acesso gratuito;
Gonçalo, construção histórica tombada pelo Condephaat. Seu - Possui receptivo;
acervo é composto em grande parte por peças e imagens do século - Tombado pelo Condephaat.
XVII, que foram encontradas na reforma da Igreja Matriz no século
XVII. O museu e sua exposição tem grande relevância para a
história e cultura local.

O museu conta com uma exposição de cerâmicas e peças que
mostram a cultura material e imaterial caiçara. Expõe também a
história do Bairro São Francisco e do Sítio Arqueológico de
mesmo nome.
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- Acesso gratuito.
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EDIFÍCIOS HISTÓRICOS, MUSEUS E CENTROS CULTURAIS

Atrativo

Localização e contatos

Descrição

Observações

Sede da Fazenda Santana

Rua Dr. Manoel Hypólito
do Rego, 1579 – Pontal da
Cruz

A Fazenda Santana era um engenho de açúcar construído no
século XVIII. A primeira ala da sede foi construída por pau-apique no piso superior e pedra no inferior. Durante o advento do
café no século XIX a Fazenda expandiu. Atualmente, ainda
encontra-se no local o sobrado, as ruínas do engenho, a antiga
senzala e mobiliários antigos.

- Tombado pelo Condephaat
(1972);
- Obrigatório o acompanhamento
de guia/monitor.

Sobrado do Praia Hotel

Av. Dr. Altino Arantes, 84 Centro

Sobrado datado da segunda metade do século XVIII, foi
construído durante o auge da atividade portuário do município,
funcionando como hospedaria para os viajantes. Atualmente, o
piso superior abriga um a Casa Brasileira e conta com um amplo
e importante acervo das culturas indígenas, quilombolas e
caiçaras de diferentes partes do Brasil.

- Possui sinalização;
- Possui receptivo;
- Tombado pelo Condephaat.
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1.3.

Outros

Dentre outros atrativos culturais presentes no município, encontrou-se 07
que possuem potencial turístico e valorizam não só a história, mas cultura local.
Importante ressaltar que desses, 03 exigem agendamento e/ou acompanhamento
de um guia ou monitor e 02 são melhores aproveitados quando acompanhados de
um guia (roteiros históricos).
A Reserva Indígena Ribeirão Silveiras e o Sítio Arqueológico São Francisco
são dois atrativos culturais que merecem destaque. Ambos apresentam uma oferta
turística relevante e com potencial atrativo para além da demanda do sol e praia.
Figura 38 - Reserva Indígena Ribeirão Silveira

Fonte: Portal Turismo São Sebastião, 2020.
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OUTROS ATRATIVOS CULTURAIS
Atrativo

Localização e contatos
Avenida Dr. Francisco
Loup, 740 – Maresias

Bendita Feirinha

Sexta a domingo – 16h às
22h

Casa da Farinha Woods
Toque-Toque

Bairro de Toque-Toque
Grande

Praça Pôr-do-sol

Av. Walkir
Boiçucanga

Reserva Indígena Ribeirão
Silveiras

Vergani

São

-

Rodovia Rio-Santos, altura
km 183 - Bairro de
Boracéia
(12) 99640-9723

Sítio Arqueológico
Francisco

Descrição

Bairro do São Francisco

Infraestrutura e serviços

Localizada em um espaço com lojas e opções de alimentação, a
Bendita Feirinha de Maresias é ideal para quem busca uma
lembrancinha da viagem ou quer conhecer mais do artesanato
local.

- Acesso gratuito;
- Possui estacionamento.

A Casa da Farinha permite que o turista entenda o processo da
produção artesanal e tipicamente caiçara da farinha de mandioca.
É possível comprar a farinha para levar ou até mesmo tomar um
café com biju (produzido com caldo de mandioca) no próprio
local. O local é ideal para quem quer se aproximar da cultura
caiçara.

- Acesso mediante agendamento.

Localizada na faixa de areia e em frente ao mar, a Praça do Pôrdo-Sol em Boiçucanga conta também com uma infraestrutura de
lazer, como pistas para a prática de skate e equipamentos de lazer
para crianças.
A reserva indígena de mais de 1 mil hectares pertence a uma
aldeia guarani, que atualmente conta com aproximadamente 900
indígenas. Dentro da reserva é possível realizar um passeio
cultural e também de ecoturismo, visitando as trilhas e
cachoeiras na região. A visita é possível apenas guiada e com
agendamento prévio.
O Sítio Arqueológico São Francisco está localizado no Parque
Estadual da Serra do Mar e contém ruínas de uma construção do
século XVII, de onde escravizados eram traficados. Dentre as
ruínas estão uma capela, forno de melaço e uma espécie de
aqueduto. Para a visita no local, é obrigatório contratar um guia.
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- Acesso gratuito;
- Possui sinalização;
- Possui banheiro público.
- Acesso mediante agendamento
com Cacique Adolfo;
- Obrigatório acompanhamento
de guia/monitor;
- Operado por Eco Experience e
Raízes Aventura.
- Tombado pelo IPHAN;
- Possui receptivo;
- Obrigatório acompanhamento
de guia/monitor;
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OUTROS ATRATIVOS CULTURAIS
Atrativo

Localização e contatos

Descrição

Infraestrutura e serviços
- Operado por Gonçalves
Turismo.

Roteiro Centro Histórico

Roteiro
Francisco

Bairro

São

Circuito pelas ruas do
Centro Histórico

Circuito pelas ruas do
Bairro São Francisco

O Centro histórico de São Sebastião iniciou sua construção em
torno do século XVII e possui sete quadras tombadas pelo órgão
estadual Condephaat. Ali é possível fazer um roteiro históricocultural, passando por importantes bens arquitetônicos do
município, como a Igreja Matriz, a Capela São Gonçalo, a Casa da
Câmara e Cadeia, Casa das Janelas, entre outros.
O Bairro São Francisco abriga importantes construções históricas
de São Sebastião que são tombadas pelo Condephaat. No circuito
turístico pelo bairro é possível visitar o Convento Nossa Senhora
do Amparo, do século XVII, além de casas do estilo colonial que
foram construídas entre os séculos XIX e XX.
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- Possui sinalização;
- Possui receptivo;
- Tombado pelo Condephaat;
-Operado por Gonçalves Turismo.
- Possui sinalização;
- Possui receptivo;
- Tombado pelo Condephaat;
- Operador por Gonçalves
Turismo.
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Figura 39 Mapa dos atrativos culturais
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2.

Atrativos Naturais
São Sebastião conta com uma ampla e diversa oferta de atrativos naturais que

atraem os turistas para a região. Suas praias têm destaque, sendo a motivação de
visitação de grande parte dos turistas. Contudo, as possibilidades de atrativos
naturais no município vão além do turismo de sol e praia. Dentre as opções
relatadas, estão as diferentes praias, os mirantes, cachoeiras e trilhas localizadas no
Parque Estadual da Serra do Mar e as ilhas, conforme detalhado a seguir.
2.1.

Praias

Foram identificadas 52 praias em todo o território do município, que estão
distribuídas em seus três distritos: Centro, Maresias (Costa Sul) e São Francisco
(Costa Norte). Dessas, apenas três tem acesso restrito por estarem localizadas dento
do Centro de Biologia Marinha da USP (CEBIMar-USP) e uma que possui acesso
controlado por estar dentro de um condomínio residencial privado.
As praias possuem características distintas e são frequentadas e destinadas
a diferentes perfis de turistas. No geral, possuem uma boa e ampla infraestrutura de
apoio ao turista, especialmente as localizadas na Costa Sul, e não há cobrança de
entrada ou obrigação da presença de um guia/monitor em nenhuma das praias.
Figura 40 - Praia de Barequeçaba

Fonte: Portal Turismo São Sebastião, 2020.
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ATRATIVOS NATURAIS: PRAIAS
DISTRITO CENTRO
Atrativo

Localização

Descrição

Baía do Araçá

Bairro de Topolândia

Balneário dos
Trabalhadores

Bairro de Praia Grande

Barequeçaba

Bairro de Barequeçaba

Infraestrutura e serviços

Localizada próximo ao porto de São Sebastião, a praia Baía do Araçá é - Não possui infraestrutura de
área de um manguezal que contém uma diversidade de espécies e é apoio ao turista.
objeto de estudo de cientistas que buscam preservar a fauna da região.
De pequena extensão, é frequentada geralmente por moradores locais.

A praia do Balneário dos Trabalhadores tem uma infraestrutura
extensa e que permite a visita de pessoas com mobilidade reduzida,
além de ser adequada para família com idosos ou crianças. A praia é a
única do município indicada e permitida para excursionistas (que vão
com ônibus e van fretados), por conta da infraestrutura de apoio
oferecida. Conta com banheiros, vestiários e equipamentos para
esportes (rede de vôlei, quadra de skate, entre outros).
A praia de Barequeçaba é extensa e tem uma grande faixa de areia
compacta, sendo recomendada para atividades como passeios de
bicicletas, caminhadas e outros esportes. Apresenta uma boa
balneabilidade, conforme dados da CETESB, a praia estava própria para
banho em mais de 90% das avaliações realizadas em 2019. Além disso,
o mar é calmo, sendo adequado também para pescaria. A praia tem vista
para o município de Ilhabela.
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- Sinalização
- Quadra poliesportiva
- Rede de vôlei
- Banheiro e vestiário
- Quadra poliesportiva
- Quiosques
- Estacionamento
- Fundação Mar (museu)
- Sinalização;
- Hotelaria;
- Restaurante;
- Barracas de praia;
- Locação de cadeiras, guardasol e pranchas.
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ATRATIVOS NATURAIS: PRAIAS
DISTRITO CENTRO
Atrativo

Localização

Descrição

Infraestrutura e serviços

Conchas

Bairro de Varadouro

Localizada na área de manguezal, entre a praia de Deodato e a praia
Baía do Araçá. Possui uma pequena faixa de areia e tem como maiores
frequentadores a população local.

- Não possui infraestrutura de
apoio ao turista.

Deodato

Bairro de Topolândia

Pequena praia localizada na região central de São Sebastião e
frequentada geralmente pela população local. Seu acesso é feito
através de uma viela

- Não possui infraestrutura de
apoio ao turista.

Praia Cabelo Gordo

CEBIMar – Centro de
Biologia Marinha da USP
Email: cebimar@usp.br

A praia Cabelo Gordo está localizada dentro do CEBIMar - Centro de
Biologia Marinha da USP e tem alojamento restritos para
pesquisadores, professores e estudantes do próprio Centro. É possível
visita monitorada gratuita mediante agendamento.

- Acesso gratuito mediante
agendamento;
- Possui estacionamento.

Praia de
Pitangueiras

Bairro de Pitangueiras

A Praia de Pitangueiras, principal atrativo do bairro, está localizada
próxima ao centro de São Sebastião e é própria para banho de mar. É
uma praia de tombo, conta com vegetação ao redor e apropriada para
família com crianças. O maior fluxo de visitantes acontece nos meses
de verão e não possui serviço de receptivo ou obrigatoriedade de
acompanhamento de guia.

- Sinalização
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ATRATIVOS NATURAIS: PRAIAS
DISTRITO CENTRO
Atrativo

Localização

Descrição

Infraestrutura e serviços

Praia Deserta

Bairro Praia Deserta

Localizada na região central, a Praia Deserta conta com ciclovia e
calçadão na orla, o que estimula o movimento de pessoas que vão à
praia para fazer exercícios físicos. Da praia é possível se ver o canal de
São Sebastião-Ilhabela.

- Sinalização
- Hotelaria
- Ciclovia
- Calçadão

Praia do CEBIMar

CEBIMar – Centro de
Biologia Marinha da USP
Email: cebimar@usp.br

A praia está localizada dentro do CEBIMar e tem alojamento restritos
para pesquisadores, professores e estudantes do próprio Centro. É
possível visita monitorada gratuita mediante agendamento.

- Acesso gratuito mediante
agendamento;
- Possui estacionamento.

Praia do Centro

Centro

A praia central de São Sebastião conta com um píer e uma
infraestrutura no entorno que possibilita a visita ao local também no
período noturno. Há uma praça em frente e um pequeno parque
destino às crianças. Possui um letreiro com o nome de São Sebastião,
disponível para que o turista possa tirar foto e divulgar o município.

- Sinalização;
- Píer;
- Hotelaria;
- Restaurante;
- Comércio;
- Ciclovia;
- Estacionamento;
- Calçadão.
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ATRATIVOS NATURAIS: PRAIAS
DISTRITO CENTRO
Atrativo

Localização

Descrição

Infraestrutura e serviços

Praia do Pontal da
Cruz

Bairro Pontal da Cruz

A Praia do Pontal da Cruz é o principal atrativo do bairro, utilizada
principalmente para atividades náuticas. Entre a praia e a avenida de
acesso existem residências e garagens náuticas. Possui um dos piores
índices de balneabilidade do município, esteve imprópria para banho
em 40% do tempo no ano de 2019.

- Sinalização
- Píer
- Hotelaria
- Comércio
- Restaurantes

Praia do Porto
Grande

Bairro Porto Grande

A praia é o principal atrativo do bairro de mesmo nome. Por estar
localizada no canal entre São Sebastião e Ilhabela, possui um mar mais
calmo e é indicada para atividades náuticas. Contudo, não conta com
bons índices de balneabilidade. Em aproximadamente praticamente
metade do ano de 2019 (48% do tempo) obteve classificação como
“imprópria” pela CETESB.

- Hotelaria
- Comércio
- Barraca de praia

Praia do Zimbro

CEBIMar – Centro de
Biologia Marinha da USP
Email: cebimar@usp.br

Essa praia tem alojamento e uso restritos para pesquisadores,
professores e estudantes do CEBIMar. É possível visita monitorada
gratuita mediante agendamento.

- Acesso gratuito mediante
agendamento;
- Possui estacionamento.

Praia Preta

Bairro de Varadouro

A Praia Preta do distrito Centro fica próxima ao Centro Histórico, em - Área para estacionar;
torno de 3km, e é mais procurada por famílias com crianças. Dentre as - Sinalização.
atividades possíveis na praia estão passeios náuticos, pesca e atividades
esportivas. Possui uma faixa de areia larga, apesar da extensão da praia
ser pequena.
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ATRATIVOS NATURAIS: PRAIAS
DISTRITO MARESIAS | COSTA SUL
Atrativo

Barra do Sahy

Barra do Una

Boiçucanga

Localização

Descrição

Infraestrutura e serviços

Bairro Barra do Sahy

A praia da Barra do Sahy é o principal atrativo do bairro e uma das mais
visitadas do município. É propícia para banho e ponto de saída de
passeio de barco para diferentes ilhas, como para o atrativo As Ilhas,
possível de se ver desde a praia. A qualidade da água varia ao longo do
ano. De acordo com dados da CETESB, as águas foram consideradas
próprias para banho em 80% do tempo ao longo de 2019.

- Sinalização;
- Hotelaria;
- Restaurante;
- Barracas de praia;
- Locação de guarda-sol,
cadeiras e pranchas.

Bairro Barra do Uma

A Barra do Una tem como diferencial na paisagem a presença do Rio
Una, onde é possível fazer passeio de canoa e stand-up paddle (SUP). O
rio e o mar são separados por uma faixa de areia clara e fofa e ao redor
há muita vegetação. É uma praia atraente para aqueles que gostam de
banho de mar, caminhadas, entre outras atividades esportivas. Conta
também com uma marina, facilitando saídas de passeios de barco na
região.

- Sinalização;
- Hotelaria;
- Restaurante;
- Marina;
- Comércio;
- Barracas de praia;
- Locação de cadeira e guardasol.

Bairro de Boiçucanga

A praia de Boiçucanga conta com uma grande quantidade de serviços
como restaurantes na beira-mar, barracas de praia e locais para locação
de cadeiras, guarda-sol e pranchas. Trata-se de uma das áreas mais
visitadas de São Sebastião, especialmente na temporada de verão, e é
possível realizar atividades como passeio de barco, pescaria e voo de
parapente. O mar é de tombo e mais agitado, sendo uma boa praia para
surfistas.

- Sinalização;
- Hotelaria;
- Restaurante;
- Comércio;
- Barracas de praia;
- Locação de cadeiras, guardasol e pranchas.
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ATRATIVOS NATURAIS: PRAIAS
DISTRITO MARESIAS | COSTA SUL
Atrativo

Boraceia

Calhetas

Camburyzinho

Localização

Descrição

Infraestrutura e serviços

Bairro da Boracéia

A praia de Boracéia é a primeira do município de São Sebastião e
também onde está localizada a tribo indígena Ribeirão Silveira. É plana,
- Sinalização;
tem uma grande extensão e é ideal para atividades como banho de mar,
- Hotelaria;
pescaria, caminhadas, passeios de bicicleta e outras atividades
- Restaurante.
esportivas. No seu entorno há bastante vegetação, seu acesso é gratuito
e possui barracas de praias.

Bairro Calhetas

A Praia de Calhetas é restrita, sendo possível acessá-la apenas através
de um condomínio fechado, com autorização na portaria. Do
condomínio há uma trilha de aproximadamente 10 minutos para ser - Sinalização.
realizada apenas a pé. Não conta com infraestrutura de apoio ao turista
e não tem cobrança para a entrada. É apropriada para banho de mar.

Bairro Cambury

A praia de Camburyzinho também possui oferta de serviços como
restaurantes no entorno, além de barracas na praia e possibilidade
para locação de guarda-sol, cadeiras e pranchas. É separada de
Cambury por um rio e mais tranquila que a praia vizinha. Apropriada
para banho de mar, surf e também outros esportes. A balneabilidade
apresentou resultados satisfatórios, a praia esteve própria para banho
em aproximadamente 85% do tempo em 2019.
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- Sinalização;
- Restaurante;
- Hotelaria;
- Barracas de praia.
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ATRATIVOS NATURAIS: PRAIAS
DISTRITO MARESIAS | COSTA SUL
Atrativo

Conchas

Guaecá

Juquehy

Jureia

Localização

Descrição

Infraestrutura e serviços

Praia Preta

A praia das Conchas tem uma pequena extensão e leva esse nome por
ter muitas conchas em sua areia. Na faixa entre a areia e o mar há
muitas pedras, impossibilitando o banho de mar. Seu acesso é feito a
pé através da Praia Preta da Costa Sul.

Bairro de Guaecá

A praia costuma ter o mar calmo, sendo ideal para banho de mar,
família com crianças e para quem busca um lugar tranquilo. Também
é procurada por quem pratica esportes como surf e stand-up paddle.
A praia tem vista do mar aberto e também de uma parte do município
de Ilhabela.

- Sinalização;
- Barraca de praia;
- Locação de cadeiras, guardasol e pranchas.

Bairro de Juquehy

A Praia de Juquehy é um dos principais atrativos do bairro e é conhecida
pelo seu agito, sendo frequentada por surfistas, público jovem e
também famílias. Dentre as atividades possíveis está o banho de mar,
caminhadas, surf e passeios de barco que levam para diferentes ilhas,
como a Ilha das Couves e As Ilhas. Em 2019, apresentou bons índices
de balneabilidade, estava própria para banho em pelo menos 90% do
tempo.

- Sinalização;
- Hotelaria;
- Agências receptivas;
- Restaurante;
- Barracas de praia;
- Locação de cadeiras, guardasol e pranchas.

Bairro da Jureia

A praia de Juréia está localizada próxima a Barra do Una e é
recomendada para banho de mar, tendo boas avaliações sobre a
qualidade da água. Conforme a CETESB, a praia esteve própria para
banho em mais de 90% do ano de 2019. É uma praia propícia para
atividades esportivas como a caminhada.

- Sinalização;
- Hotelaria;
- Locação de cadeiras e guardasol.
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- Não possui infraestrutura de
apoio ao turista.
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ATRATIVOS NATURAIS: PRAIAS
DISTRITO MARESIAS | COSTA SUL
Atrativo

Maresias

Paúba

Praia Brava de
Boiçucanga

Localização

Descrição

Infraestrutura e serviços

Bairro de Maresias

A Praia de Maresias é uma das mais visitadas do município. Destaque
para a qualidade da água, considerada pela CETESB como própria para
banho em todas as avaliações de 2019. Conta com restaurantes,
barracas e locais para locação de cadeiras, guarda-sol e pranchas. É
ideal para fazer atividades como futevôlei, stand-up paddle e
caminhadas. É conhecida pelo surf, tendo escolas e aulas do esporte,
além de ser frequentada por surfistas. A praia tem um perfil mais
agitado, possui casas noturnas e atrai o público jovem.

- Sinalização;
- Hotelaria;
- Restaurante;
- Centro de Informações
Turísticas;
- Barracas de praia;
- Comércio;
- Casas noturnas.

Bairro Paúba

A Praia de Paúba é o principal atrativo do bairro e ideal para quem
busca um local tranquilo. Possui bons índices de balneabilidade – em
mais de 90% de 2019 esteve própria para banho – e infraestrutura no
entorno. Presença de serviços como restaurantes e barracas de praia,
além da disponibilidade de comodidades com o aluguel de
equipamentos (cadeiras, guarda-sol e pranchas).

- Sinalização;
- Hotelaria;
- Restaurantes;
- Barracas de praia.

Bairro de Boiçucanga

A Praia Brava tem acesso através de uma trilha de 3km desde a praia
de Boiçucanga ou de barco e é indicada para surfistas, por conta de
suas ondas fortes. Possui uma faixa de areia branca larga e o mar cor
esmeralda. Por ser área de preservação, não conta com infraestrutura
de apoio ao turista, e é rodeada por vegetação da Mata Atlântica.

- Sinalização.
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ATRATIVOS NATURAIS: PRAIAS
DISTRITO MARESIAS | COSTA SUL
Atrativo

Localização

Praia Brava de
Boracéia

Bairro da Boracéia

Seu acesso é feito através de uma trilha desde a praia de Boracéia,
conta com uma pequena faixa de areia, rochas nos cantos da praia e
vegetação ao redor.

- Não possui infraestrutura de
apoio ao turista.

Praia Brava de
Guaecá

Bairro de Guaecá

Praia envolta pela a Mata Atlântica, seu acesso é feito através de uma
trilha desde a praia de Guaecá. Possui uma pequena faixa de areia
compacta.

- Não possui infraestrutura de
apoio ao turista.

Bairro Baleia

A Praia da Baleia conta com sinalização turística e seu entorno conta
com serviços e residências. O local é propício para banho, caminhada e
prática e aulas de surf. É um dos principais espaços turísticos de São
Sebastião e o terceiro atrativo mais visitado no período do verão,
conforme identificado com os dados analisados do Tripadvisor. De
acordo com os dados da CETESB, é uma das praias com melhor índice
de balneabilidade na cidade, esteve própria para banho em mais de
90% do ano de 2019.

- Sinalização;
- Hotelaria;
- Barracas de praia;
- Locação de cadeiras e guardasol.

Praia da Baleia

Descrição
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ATRATIVOS NATURAIS: PRAIAS
DISTRITO MARESIAS | COSTA SUL
Atrativo

Localização

Descrição

Bairro de Cambury

A praia de Cambury conta com um mar mais agitado que atrai surfistas
para a região, sendo apropriada também para banho de mar,
caminhadas e outros esportes. O seu entorno conta com uma ampla
infraestrutura de apoio ao turista e de diversão noturna. A
balneabilidade apresentou resultados satisfatórios, a praia esteve
própria para banho em aproximadamente 85% do tempo em 2019.

Praia do Engenho

Barra do Una

A praia do Engenho está localizada próxima a Barra do Una e Juréia e
possui infraestrutura de apoio. Tem uma extensão pequena, sua faixa
de areia é compacta e mais escura e é frequentada por surfistas e
turistas que buscam um local mais tranquilo. A praia é recomendada
para banho de mar e possui boas avaliações sobre a qualidade da água,
conforme a CETESB, estando própria para banho em mais de 90% do
ano de 2019. Por conta de sua areia compacta, é também ideal para
caminhadas.

Praia do Saco

Bairro de Maresias

Seu acesso é feito através de uma trilha saindo da praia de Maresias,
que liga essa com a praia de Paúba. Praia de pequena extensão, água
límpida e com rochas na faixa de areia.

Praia de Cambury
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Infraestrutura e serviços
- Sinalização;
- Hotelaria;
- Restaurante;
- Centro de Informações
Turísticas;
- Comércio;
- Barracas de praia;
- Locação de guarda-sol,
cadeiras e pranchas.

- Sinalização;
- Barracas de praia.

- Não possui infraestrutura de
apoio ao turista.
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ATRATIVOS NATURAIS: PRAIAS
DISTRITO MARESIAS | COSTA SUL
Atrativo

Localização

Descrição

Infraestrutura e serviços

Bairro Praia Preta

A Praia Preta está localizada entre as praias de Juquehy e Barra do Sahy.
Sua extensão é curta e sua areia tem tons mais escuros, sendo referência
ao nome da praia. É envolta por vegetação, com a presença de rochas - Sinalização;
nas pontas e tem vista para a Ilha do Montão de Trigo. É indicada para - Restaurantes.
família com crianças e turistas que buscam locais mais isolados. Dentre
as atividades possíveis está o banho de mar e passeio de barco.

Santiago

Bairro Santiago

A praia de Santiago é o principal atrativo do bairro e concentra um fluxo
- Sinalização;
considerável dos visitantes de São Sebastião. A qualidade da água está
- Hotelaria;
em destaque, obteve um dos melhores índices do município conforme
- Barraca de praia.
dados da CETESB. A praia esteve própria para banho em todos os meses
de 2019 e é propícia também para atividades de caminhada e pescaria.

Sonho

Guaecá

Pequena praia localizada em e seu acesso é feito por uma trilha.
Contém muitas rochas entre o mar e uma pequena faixa de areia.

- Não possui infraestrutura de
apoio ao turista.

Bairro Toque-Toque
Grande

A Praia de Toque Toque Grande é um dos principais atrativos do
bairro. A qualidade das águas da praia são um de seus pontos fortes,
esteve própria para banho em todos os meses de 2019, um dos
melhores índices de São Sebastião. Conta com sinalização e serviços
de apoio como restaurantes, barracas, quiosques e locação de
equipamentos para comodidade (cadeiras e guarda-sol). Atividades
como pescaria é presente no local. Um ponto forte da praia é o baixo
número de visitantes e a tranquilidade do local.

- Sinalização;
- Hotelaria;
- Restaurante;
- Barracas de praia.

Praia Preta da Costa
Sul

Toque-Toque
Grande
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ATRATIVOS NATURAIS: PRAIAS
DISTRITO MARESIAS | COSTA SUL
Atrativo

Localização

Descrição

Infraestrutura e serviços
- Sinalização;
- Hotelaria;
- Restaurantes;
- Barracas de praia;
- Quiosques;
- Locação de guarda-sol e
cadeiras.

Toque-Toque
Pequeno

Bairro Toque-Toque
Pequeno

A praia de Toque-Toque Pequeno é o principal atrativo do bairro. Conta
com sinalização e serviços como restaurantes, além de barracas e
quiosques. Quanto à balneabilidade, esta praia esteve imprópria em
20% do tempo em 2019, índices um pouco acima da média das demais
no município. A praia tem característica de ser de tombo e conta com
vegetação ao redor.

Vilela

Bairro Boiçucanga

Pequena ponta localizada entre as praias de Boiçucanga e - Não possui infraestrutura de
Camburyzinho. Seu acesso é possível através de trilha ou pelo mar.
apoio ao turista.
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ATRATIVOS NATURAIS: PRAIAS
DISTRITO SÃO FRANCISCO | COSTA NORTE
Atrativo

Localização

Descrição

Infraestrutura e serviços

Arpoador

Bairro Enseada

Pequena ponta com faixa de areia localizada entre a praia das Cigarras
e a Enseada. Seu acesso é feito através de uma trilha ou pelo mar.

- Não possui infraestrutura de
apoio ao turista.

Barro

Bairro Enseada

Seu acesso é feito através de uma trilha nas pedras desde a praia do
Ventura, que está localizada ao lado. Tem uma pequena extensão e
faixa de areia.

- Não possui infraestrutura de
apoio ao turista.

Belveder

Bairro São Francisco

Pequena praia em extensão e faixa de areia.

- Píer.

Canto do Mar

Bairro Canto do Mar

Nessa praia ficam apenas barcos, pois é uma área náutica. Não possui
serviço de receptivo, obrigatoriedade de guia/monitor ou cobrança
para entrada. O maior fluxo de pessoas acontece na temporada de
verão.

Figueira

Bairro Prainha

A praia é principalmente uma área náutica e onde diversos barcos
estão ancorados. A faixa de areia é pequena, possui um píer de
madeira e está localizada bem próxima da rodovia.

- Sinalização;
- Píer.

Kauffman

Bairro Enseada

Praia de curta extensão e faixa de areia, conta com o mar tranquilo e é
rodeada por vegetação. Seu acesso é feito através de trilha desde a
praia de Enseada.

- Não possui infraestrutura de
apoio ao turista.
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ATRATIVOS NATURAIS: PRAIAS
DISTRITO SÃO FRANCISCO | COSTA NORTE
Atrativo

Praia da Enseada

Praia das Cigarras

Praia do Arrastão

Praia do Portal da
Olaria

Localização

Descrição

Infraestrutura e serviços

Bairro da Enseada

A praia da Enseada é a primeira da Costa Norte e faz divisa com o
município de Caraguatatuba. A praia é plana e ideal para quem busca
a prática de Kitesurf, além de contar com quadra poliesportiva e
também banheiros com vestiários. O maior movimento de turistas
acontece na temporada de verão.

Bairro Cigarras

A Praia das Cigarras é o principal atrativo do bairro. Conta com serviços
- Sinalização;
de apoio como barracas de praia, quiosques e locais para locação de
- Hotelaria;
cadeiras e guarda-sol. É possível realizar atividades como o banho de
- Acessibilidade.
mar e pescaria.

Bairro Arrastão

A praia do Arrastão é o principal atrativo do bairro de mesmo nome e
é ideal para realizar atividades como o banho de mar, passeios de
barco ou pescaria. Conta com sinalização e serviços nas proximidades,
tais como restaurantes, bancos, hotéis e lojas. Além disso, na própria
praia há infraestrutura de quiosques, barracas de praia e locais para
locação de cadeiras, guarda-sol e pranchas.

- Sinalização;
- Hotelaria;
- Restaurantes;
- Quiosques;
- Banco;
- Lojas.

Bairro Portal da Olaria

A praia Portal da Olaria é principalmente uma área náutica, onde
ficam alguns barcos, e contém uma pequena faixa de areia. Tem
vegetação no entorno e tranquilidade como uma de suas principais
características. Da praia é possível enxergar o município de Ilhabela.

- Sinalização.
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- Sinalização;
- Quadras poliesportivas;
- Sanitários com vestiários.
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ATRATIVOS NATURAIS: PRAIAS
DISTRITO SÃO FRANCISCO | COSTA NORTE
Atrativo

Localização

Descrição

Infraestrutura e serviços

São Francisco

Bairro São Francisco

São Francisco conta principalmente com atividades náuticas, forte do
local, como as pescaria. Não oferece infraestrutura de apoio ao
visitante ou serviços. É possível a compra de peixe na Cooperativa de
Pesca do bairro, além de ser localidade de um importante sítio
arqueológico.

Sepituba

Bairro Cigarras

Praia pequena, seu acesso é possível apenas pelo mar. Fica entre a
Praia das Cigarras e a Praia da Figueira.

- Não possui infraestrutura de
apoio ao turista.

Ventura

Bairro Enseada

Pequena praia em extensão, com vegetação ao redor. Seu acesso é
possível apenas pelo mar. Pelas pedras há um caminho para a praia
do Barro.

- Não possui infraestrutura de
apoio ao turista.
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- Sinalização;
- Restaurante;
- Comércio;
- Píer;
- Artesanato.
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2.2.

Ilhas

São Sebastião conta com ilhas de características distintas ao longo do seu
litoral e que podem ser destinadas a diversos perfis de viajantes. No total foram
identificadas 08 ilhas e 04 ilhotes que fazem parte de toda a costa do município e
estão dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) Marinha do Litoral Norte. Dessas,
05 foram identificadas em portfólio de agências de receptivo e marinas.
As ilhas estão em sua maior parte no Distrito da Costa Sul e variam entre
aquelas que possuem praia, as que são indicadas para trilhas e as mais preservadas
e possíveis de visita apenas para práticas específicas, como pesquisas e mergulho.
Não possuem cobrança para visitação, porém em algumas há a necessidade de
autorização e acompanhamento para visitação, como acontece com o Arquipélago
de Alcatrazes.
Além das agências de receptivo detalhadas na tabela a seguir, as ilhas
também são operadas pelas seguintes marinas: Marina Boroeste, Marina Canoa,
Marina Marinella, Marina Porto das Ilhas, Marina Canto do Rio.
Figura 41 - Arquipélago Refúgio de Alcatrazes

Fonte: Portal Turismo São Sebastião, 2020.

Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

150

ATRATIVOS NATURAIS: ILHAS
Atrativo

Infraestrutura e
serviços

Agências que operam

Localização

Descrição

As Ilhas

Barra do Sahy e
Juquehy

Localizada próxima das praias de Barra do Sahy e Juquehy, é possível
chegar de barco, jet ski ou até mesmo de caiaque e stand-up paddle em
dias em que o mar está calmo. Conta com duas praias de areia branca e
mar de água cristalina. Faz parte de um circuito de passeio de barco
oferecido pelas agências de receptivo, tem acesso gratuito e não possui
sinalização turística.

- Barraca de praia
- Defender Tour
- Serviço de cadeiras e - Eco Experience
guarda-sol
- Ecotur Maresias
- Green Way
- Mako Dive Center
- Maresias Tur

Ilha das Couves

Barra do Sahy e
Juquehy

A Ilha das Couves está localizada atrás das Ilhas, em torno de 2,5km de
distância do litoral. Não possui praia, porém conta com uma vegetação
preservada e a possibilidade de desembarque na ilha. O número de
turistas permitido é limitado para manter a sustentabilidade do local e
preservar a paisagem. Faz parte de um circuito de passeio de barco
oferecido pelas agências de receptivo e é possível realizar atividades
como caminhadas, caiaque, snorkel e pescaria. O acesso é gratuito e não
possui sinalização turística.

- Não possui
infraestrutura de apoio
ao turista.

- Defender Tour
- Eco Experience
- Green Way
- Mako Dive Center
- Maresias Tur
- Raízes Aventura

Ilha do Aparas

Toque-Toque
Pequeno

Pequena ilha rochosa localizada em frente à Ponta do Apara na praia de
Toque-Toque Pequeno. Desde a praia, é possível fazer uma trilha até o
pontal que dá vista para a Ilha do Aparas.

- Não possui
infraestrutura de apoio
ao turista.

-
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ATRATIVOS NATURAIS: ILHAS
Atrativo

Infraestrutura e
serviços

Agências que operam

Localização

Descrição

Ilha do Maracujá

Boraceia e Jureia

Pequena ilha localizada próxima a Ponta da Boracéia, entre as praias de
Juréia e Boraceia.

- Não possui
infraestrutura de apoio
ao turista

-

Ilha do ToqueToque

Toque-Toque
Grande

A ilha de Toque-Toque está localizada bem próxima à praia de ToqueToque Grande e é o motivo do nome da praia. Conta com uma vegetação
preservada e é buscada por mergulhadores e para a prática do remo, em
dias que o mar está mais calmo.

- Não possui
infraestrutura de apoio
ao turista

-

Ilha dos Gatos

Camburi e Baleia

A Ilha dos Gatos está mais próxima das praias de Camburi e Baleia e da
Ilha das Couves e As Ilhas. As suas águas são límpidas, o que atrai
mergulhadores para a região que buscam conhecer a fauna marinha.
Possui ruínas de uma mansão construída em pedra, a casa de uma pessoa
que mora e uma pequena praia, visitada também por pescadores. Faz
parte do circuito de passeios de barco oferecidos agências de receptivo,
tem acesso gratuito e não possui sinalização turística.

- Não há infraestrutura
de apoio ao turista

- Maresias Tur
- Eco Experience
- Defender Tour
- Mako Dive Center
- Ilha do Gato Trips
- Ecotur Maresias

Ilha Montão de
Trigo

Juquehy e Barra
do Sahy

A ilha está localizada em torno de 10km da costa e conta com moradores
que, em grande parte, vivem da pesca artesanal. Suas águas transparentes
atraem mergulhadores e é possível fazer atividades como caminhadas,
windsurf e surf. Apesar de não ter praia, a ilha conta com um pequeno
píer para embarque e desembarque. Seu acesso é gratuito.

- Píer
- Sinalização

- Ecotur Maresias
- Green Way
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ATRATIVOS NATURAIS: ILHAS
Atrativo

Localização

Descrição

Infraestrutura e
serviços

Agências que operam

Ilhote
Cambaquarinha

Bairro Juquehy

Pequena ilha rochosa localizada em frente à praia de Juquehy.

- Não possui
infraestrutura de apoio
ao turista.

-

Ilhote
Cambaquara

Bairro Juquehy

Pequena ilha rochosa localizada em frente à praia de Juquehy.

- Não possui
infraestrutura de apoio
ao turista.

-

Ilhote de Itaçucê

Bairro
Barequeçaba

Área de conservação por conta das espécies de aves presentes na ilha. É
também um ponto de mergulho na região.

- Não possui
infraestrutura de apoio
ao turista.

-

Ilhote Guaecá

Bairro Guaecá

Pequena ilha rochosa localizada em frente à praia de Guaecá.

- Não possui
infraestrutura de apoio
ao turista.

-
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ATRATIVOS NATURAIS: ILHAS
Atrativo
Refúgio de Vida
silvestre
Arquipélago dos
Alcatrazes

Localização

Descrição

Distrito da Costa
Sul

Segunda maior unidade de conservação marinha do Brasil, o arquipélago
conta com as ilhas mais distantes da costa de São Sebastião, a
aproximadamente 33km do litoral. Abriga diferentes espécies de aves
marinhas e conta com esse nome por conta das fragatas, ave mais
populosa no local e que levavam o nome de “Alcatrazes” pelos
portugueses. O arquipélago protege também espécies endêmicas e uma
diversidade na fauna marinha, sendo rota para animais em migração
sazonal, como baleias. Desde 2019 está aberto para visitação de
embarcações autorizadas, mergulho e observação de aves.
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Infraestrutura e
serviços
- Não conta com
infraestrutura de apoio
ao turista.

Agências que operam
- Alcatrazes Turismo
- Defender Tour
- Raízes Aventura
- Mako Dive Center
- Green Way
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2.3.

Trilhas, Cachoeiras e Rios

Além de sua costa com diversidade de atrativos náuticos e praias, São
Sebastião conta com uma extensa área dentro do Parque Estadual da Serra do Mar
em que se encontram diferentes atrativos naturais voltados ao Ecoturismo. Grande
parte está na área do Distrito Costa Sul, porém também há opções nos Distritos
Centro e Costa Norte.
O território conta com 08 trilhas de diferentes níveis, que necessitam ou não
o acompanhamento de um guia, e 12 cachoeiras com quedas d’águas distintas e com
possibilidades de prática de aventura, como rapel. Como diferencial há também as
opções dentro da Reserva Indígena que possibilitam a mescla do Ecoturismo com o
turismo cultural.
Dentre outros atrativos importantes para o Ecoturismo foram identificados:
o Rio Una, o Poço do Caetano e a Toca do Buraco do Bicho.
Figura 42- Cachoeira em São Sebastião

Fonte: Portal Turismo São Sebastião, 2020.
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ATRATIVOS NATURAIS: TRILHAS, CACHOEIRAS E RIOS
Atrativo

Localização

Cachoeira da
Pedra Lisa

Agências que
operam

Descrição

Observações

Estrada do
Cascalho, s/nº Bairro de
Boiçucanga

Primeira cachoeira localizada durante a Trilha de Ribeirão de
Itu, conta com água cristalina, uma piscina natural e um nível
de dificuldade fácil de trilha para acessá-la, em torno de 30
minutos desde o início da trilha. A altura da queda é de
aproximadamente 40 metros e possui um alto fluxo de turistas
na temporada de verão.

- Acesso gratuito;
- Possui sinalização;
- Estacionamento, banheiro e
ducha na entrada da trilha
(pago);
- Permitido acesso autoguiado.

- Eco Experience
- Maresias Tur
- Raízes Aventura
- Trilhando o Litoral

Cachoeira da
Reserva do
Moulin

Bairro
SãoFrancisco

Conta com duas quedas d’água, também chamadas de K1 e K2,
totalizando 30m de queda. A trilha de acesso tem em torno de
2km de extensão e a entrada para a trilha está localizada
próxima das praias de São Francisco e Arrastão, dentro de um
condomínio.

- Acesso gratuito;
- Permitido acesso autoguiado.

-

Cachoeira da
Serpente

Estrada do
Cascalho, s/nº Bairro de
Boiçucanga

Terceira cachoeira localizada durante a Trilha de Ribeirão de
Itu, conta com água cristalina e um poço profundo. O nível de
dificuldade da trilha para seu acesso é médio.

- Acesso gratuito;
- Possui sinalização;
- Estacionamento, banheiro e
ducha na entrada da trilha
(pago);
- Permitido acesso autoguiado.

- Eco Experience
- Maresias Tur
- Raízes Aventura
- Trilhando o Litoral

Cachoeira de
Calhetas

Bairro de Calhetas

Na trilha de acesso para a praia de Calhetas se encontra
também a cachoeira de mesmo nome. Está localizada dentro de
um condomínio privado e o acesso é possível apenas a pé. O
nível de dificuldade da trilha é fácil.

- Acesso gratuito;
- Permitido acesso autoguiado.

- Maresias Tur
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ATRATIVOS NATURAIS: TRILHAS, CACHOEIRAS E RIOS
Atrativo

Localização

Descrição

Agências que
operam

Observações

Cachoeira do
Escorrega e
Guarda-Chuva

Sertão da Barra do
Una

As cachoeiras se encontram em uma trilha de aproximadamente - Obrigatório o
3 km dentro do Sertão da Barra do Una e contam com uma água acompanhamento de
cristalina. O diferencial da Cachoeira do Escorrega é tobogã guia/monitor.
natural formado por sua rocha, que é também uma atração para
aqueles que a visitam. Já a Cachoeira do Guarda-Chuva possui
uma piscina natural e uma pequena gruta, localizada atrás da
queda d’água.

- Green Way
- Raízes Aventura

Cachoeira do
Jaraguá

Dário Leite Carrijó,
4300 - Jaraguá

A Cachoeira do Jaraguá está localizada no Distrito Norte do
município, no bairro de mesmo nome.

- Acesso gratuito;
- Permitido acesso autoguiado.

-

Cachoeira Rio das
Pedras

Estrada Rio das
Pedras, 3807Sertão do Cambury

O acesso para a cachoeira é feito através de uma trilha de curta
duração.

- Acesso gratuito;
- Permitido acesso autoguiado.

- Eco Experience
- Raízes Aventura

Cachoeira ToqueToque Grande

Rod. Dr. Manoel
Hipólito do Rêgo,
5697 - ToqueToque Grande

O acesso para a cachoeira é fácil e conta apenas com uma trilha - Acesso gratuito;
de curta duração. Possui uma queda d’água alta e piscina natural - Possui sinalização;
ideal para banho. O maior fluxo de turistas acontece na - Permitido acesso autoguiado.
temporada de verão.
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ATRATIVOS NATURAIS: TRILHAS, CACHOEIRAS E RIOS
Atrativo

Localização

Descrição

Agências que
operam

Observações

Poço do Caetano

Bairro Maresias

Poço de piscinas naturais localizado em Maresias. O acesso
pode ser feito através de passeios de bicicleta ou caminhando
por uma trilha em torno de 3km.

- Sinalização.

- Maresias Tur

Rio Una

Barra do Una

Esse rio de águas escuras tem o seu encontro com o mar na
praia de Barra do Una. Nele é comum a prática de atividades
náuticas e é possível realizar passeios com caiaque e stand-uppaddle subindo o rio, em direção ao Sertão do Uma.

- Acesso gratuito;
- Possui sinalização.

- Green Way
- Raízes Aventura

Toca do Buraco
do Bico

Rod. Dr. Manoel
Hipólito do
Rêgo, 880-1434 Praia
do Guaecá

Trata-se de uma caverna entre rochas localizada próximo da - Acesso gratuito;
praia de Guaecá e na beira da Rodovia Rio-Santos. Na sua - Possui sinalização;
entrada, há uma pequena queda de água, que segundo uma lenda - Permitido acesso autoguiado.
em São Sebastião, é sagrada.

Trilha da Água
Branca

Bairro Barra do A trilha está localizada no Sertão da Barra do Una, tem nível de Una
dificuldade fácil e um percurso que leva em torno de 1h30 para
ser percorrido. Ao decorrer da trilha encontram-se também
piscinas naturais.
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- Eco Experience
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ATRATIVOS NATURAIS: TRILHAS, CACHOEIRAS E RIOS
Atrativo

Localização

Descrição

Observações

de Trilha de nível médio que conecta a praia de Boiçucanga com a - Acesso gratuito;
Praia Brava, praia preservada que não possui infraestrutura de - Permitido acesso autoguiado.
apoio ao turista. No meio da trilha há dois mirantes de onde é
possível observar as praias de Boiçucanga, Cambury, ToqueToque Grande e também Ilhabela.

Agências que
operam

Trilha da Praia
Brava

Bairro
Boiçucanga

Trilha do Mirante
de Boraceia

Bairro de Boracéia

Localizada dentro da Reserva Indígena Rio Silveiras, a trilha leva - Obrigatório o
a um mirante de onde e possível ver a praia de Boracéia.
acompanhamento de
guia/monitor.

- Eco Experience
- Raízes Aventura

Trilha e
Cachoeira dos
Poções

Sertão da Barra do
Una

Com nível de dificuldade fácil, a trilha das Poções é ideal para
iniciantes em caminhadas. Durante há trilha há em torno de 3
piscinas naturais formadas pela água da Cachoeira dos Poções.

- Acesso gratuito;
- Possui sinalização.

- Green Way
- Eco Experience
- Raízes Aventura

Trilha e
Cachoeira
Ribeirão de Itú

Estrada do
Cascalho, s/n
Boiçucanga

- Acesso gratuito;
- Sinalização;
- Estacionamento, banheiro e
ducha na entrada (pago);
- Permitido acesso autoguiado.

- Eco Experience
- Maresias Tur
- Raízes Aventura
- Trilhando o Litoral

A Trilha do Ribeirão de Itú tem diferentes níveis de dificuldade,
– sendo o seu início até a primeira cachoeira de nível fácil e, com
direção para a segunda e terceira cachoeiras de nível mais difícil.
Nessa trilha estão localizadas as cachoeiras da Pedra Lisa,
Hidromassagem e Samambaiassu.
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- Raízes Aventura
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ATRATIVOS NATURAIS: TRILHAS, CACHOEIRAS E RIOS
Atrativo

Localização

Descrição

Observações

Agências que
operam

Trilha e
Cachoeira Rio
Silveiras

Rod. Dr. Manoel Ambas estão localizadas dentro da Reserva Indígena Ribeirão - Obrigatório o
Hipólito do Rêgo, Silveiras, em área de transição entre Restinga e Mata Atlântica. A acompanhamento de um
Km 189 - Boracéia trilha tem aproximadamente 4km de extensão e, no final do guia/monitor.
percurso, encontra-se a cachoeira de água cristalina e com um
tobogã natural em suas rochas. Para entrar na Reserva Indígena
é necessário o acompanhamento de um operador local.

- Eco Experience
- Raízes Aventura

Trilha e
Cachoeira Sertão
do Cacau

Bairro de Cambury

A trilha e cachoeiras do Sertão do Cacau estão na região do Sertão - Obrigatório o
de Cambury, mais próximas da Serra do Mar. Em seu percurso há acompanhamento de
cachoeiras e piscinas naturais.
guia/monitor.

- Eco Dynamic
- Eco Experience

Trilha MaresiasPaúba

Bairro de Maresias

Trilha de nível fácil, com extensão em torno de 2km, que
conecta as praias de Maresias e Paúba. No meio da trilha há dois
mirantes de onde é possível observar ambas as praias, além do
Refúgio de Alcatrazes e a Ilha Montão de Trigo.

- Maresias Tur
- Raízes Aventura
- Trilhando o Litoral

- Acesso gratuito;
- Possui sinalização;
- Permitido acesso autoguiado.
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2.4.

Mirantes

São Sebastião tem 06 principais mirantes localizados geralmente entre
bairro e de onde é possível ter uma visão panorâmica das praias. Todos contam com
acesso através de uma trilha de nível fácil. Apesar de alguns deles serem operadores
por agências de receptivo, eles não possuem a obrigatoriedade de acompanhamento
de guia ou monitor.
Figura 43 - Mirante da Praia de Guaecá

Fonte: Portal Turismo São Sebastião, 2020.
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ATRATIVOS NATURAIS: MIRANTES
Atrativo

Localização

Descrição

Observações

Agências que
operam

Mirante Barra do
Una e Juquehy

Bairro Barra do
Una

Desde o mirante é possível avistar as praias de Barra do Una e
Juquehy e está localizado na estrada antiga que ligava as duas
praias.

- Acesso gratuito;
- Não possui infraestrutura de
apoio ao turista.

-

Mirante da Cruz

Bairro de
Boiçucanga

Entre as praias de Boiçucanga e Cambury encontra-se o
Mirante da Cruz, de onde é possível avistar ambas as praias.

- Acesso gratuito;
- Não possui infraestrutura de
apoio ao turista.

-

Mirante de
Guaecá

Bairro de Guaecá

O mirante fica localizado na beira da rodovia Rio-Santos e dele
é possível avistar as praias de Guaecá e Barequeçaba. Por
conter duas caixas d´água, é conhecido também como Mirante
da Sabesp. Conta com acostamento onde é possível parar o
veículo.

- Acesso gratuito;
- Não possui infraestrutura de
apoio ao turista.

-

Mirante do
Aparas

Bairro de ToqueToque Pequeno

O mirante tem acesso por uma trilha localizada no final da praia
de Toque-Toque Pequeno e tem esse nome, pois dele é possível
avistar o Ilhote de Aparas.

- Acesso gratuito;
- Não possui infraestrutura de
apoio a turista.

- Trilhando o Litoral
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ATRATIVOS NATURAIS: MIRANTES
Agências que
operam

Atrativo

Localização

Descrição

Observações

Mirante Maresias
/ Paúba

Bairro de Maresias

O mirante está localizado na trilha entre as praias de Maresias
e Paúba. Dele é possível avistar ambas as praias.

- Acesso gratuito;
- Possi sinalização.

- Maresias Tur

Mirante Praia de
Maresias

Bairro de Maresias

O acesso é feito pela rodovia Rio-Santos, antes do início de
Maresias para quem está vindo de Boiçucanga. Do mirante é
possível avistar toda a extensão da praia de Maresias.

- Acesso gratuito;
- Não possui infraestrutura de
apoio a turista.

-
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Figura 44 Mapa dos atrativos naturais
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3.

Eventos
O calendário de eventos do município é bem extenso e vão desde aqueles que

celebram a cultura local, os esportivos que exploram os atrativos naturais, os
comemorativos, como ano novo e carnaval, que atraem turistas de outras regiões,
entre outros.
Daqueles que contam com um expressivo público externo, foram
contabilizados 11 eventos, divididos entre internacional, nacional, regionais e locais.
Nota-se a importância dos esportes para os eventos que atraem turistas para a
região, em especial o surf.
Figura 45 – Evento de Surf em São Sebastião

Fonte: Portal Turismo São Sebastião, 2020
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3.1.

Eventos internacionais

EVENTOS INTERNACIONAIS
Evento

Período e
localização

Campeonato Mundial
de Surf - WSL

Mês de outubro ou
novembro

Descrição

Praia de Maresias

Em 2019 aconteceu a primeira etapa do Campeonato Mundial de
Surf, que tem diferentes fases ao redor do mundo. O evento reúne
grandes nomes do esporte e atrai um fluxo de turistas que querem
assistir ao evento.
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3.2.

Eventos nacionais

EVENTOS NACIONAIS
Evento

Período e localização

Descrição

Campeonato Brasileiro
de Canoa Polinésia
(esportivo)

Mês de julho

Campeonato brasileiro da canoa típica da Polinésia Francesa, também - Nacional
chamada de Va’a. Possui diferentes níveis de competidores e conta
com uma programação cultural paralela no espaço do Balneário dos
Trabalhadores.

Campeonato Brasileiro
de Surf Profissional
(esportivo)

Praia Grande –
Balneário dos
Trabalhadores

Mês de outubro ou
novembro
Praia de Maresias

Demanda

Todo o ano o Campeonato Mundial de Surf passa por diferentes etapas - Nacional
ao redor do mundo. São Sebastião participa em uma das etapas aqui
no Brasil. O evento reúne grandes nomes do esporte e atrai um fluxo
de turistas que querem assistir ao evento.
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3.3.

Eventos regionais

EVENTOS REGIONAIS
Evento

Período e
localização

Circuito Mares Águas
Abertas
(esportivo)

Mês de fevereiro

Maratona Aquática
(esportivo)

Meses de janeiro e
setembro

Praia de Toque-Toque
Pequeno

Praia Grande Balneário dos
Trabalhadores
Travessia do Canal São
Sebastião-Ilhabela
(esportivo)

Mês de janeiro

Ultramaratona
Bertioga - Maresias
(esportivo)

Mês de maio

Praia do Arrastão

Praia de Maresias

Descrição

Demanda

Circuito de natação, corrida e aquathlon. Acontece em diferentes cidades
do litoral de São Paulo, incluindo São Sebastião em fevereiro.

- Regional

A maratona aquática acontece durante todo o ano em diferentes locais do
litoral de São Paulo, como Caraguatatuba e Ilhabela. São Sebastião conta
com duas etapas, sendo uma no início do ano e outra no segundo
semestre.

- Regional

Evento entre os municípios de São Sebastião e Ilhabela com travessia a
nado entre ambos. É possível realizar a travessia inteira – em torno de
3.800m – ou meia travessia – em torno de 1900m.

- Regional

Maratona de 42km para corredores solo ou 75km para grupos. A largada
acontece em Bertioga e a chegada em Maresias, na Av. Dr. Francisco Loup.

- Regional
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3.4.

Eventos locais

EVENTOS LOCAIS
Evento

Período e
localização

Descrição

Demanda

Carnaval e Carnamar
(temático)

Mês de fevereiro ou
março

São Sebastião conta com um carnaval de bairro e desfiles de blocos de
marchinhas na Rua da Praia, na região central. Boiçucanga também
possui um grande e famoso bloco chamado Banho da Doroteia, que atrai
em torno de 10 mil pessoas. Além disso, no domingo de Carnaval tem o
tradicional Carnamar, onde diversas embarcações se reúnem em um
desfile no Canal de São Sebastião.

- Regional

Festa do Padroeiro de
São Sebastião
(religioso)

Mês de janeiro

A celebração acontece em homenagem ao santo que dá nome ao
município, desde o início de janeiro até o dia 20, dia oficial do padroeiro.
O evento se inicia com uma procissão pelo centro histórico e conta com
diferentes barracas de variedades, em torno de 150, além do bingo que
acontece na igreja.

- Municipal

Glorifica Litoral
(religioso)

Mês de outubro

Evento religioso com oração e shows de música gospel. É um dos
maiores eventos gospel do estado de São Paulo.

- Regional

Virada do Ano Novo
(comemorativo)

Mês de dezembro

Na noite do dia 31 de dezembro, acontece o show da virada com música
ao vivo e queima de fogos de 15 minutos à meia noite. O evento não é
centralizado e ocorre em diferentes praias.

- Regional

Rua da Praia - Centro

Rua da Praia - Centro
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4.

Gastronomia e Artesanato
Para além dos atrativos culturais e naturais, São Sebastião conta também com

bens culturais imateriais que traduzem a cultura caiçara e oferecem ao turista uma
possibilidade de se aproximar das técnicas artísticas e gastronomia local. O
município possui um prato gastronômico com peixe e três técnicas artesanais típicas
da região.
Figura 46 - Cerâmica

Fonte: Portal Turismo São Sebastião, 2020
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GASTRONOMIA E ARTESANATO
Nome
Caxeta

Descrição

Locais para compra e contato

Madeira típica da região, a Caxeta faz parte
do artesanato feito pelos artesãos locais. As
peças com a madeira foram criadas na
década de 80 em São Sebastião.

Franklin Alves de Almeida - Rua Manoel Cândido, 395 - Barra do Sahy | (12)
3863-7337
Margarida Marques – Rodovia SP 55 – Praia de Cambury | (12) 99757-2989
Noemi de Matos - Rua Estrada da Maquinhinha, 251, Casa 1 – Boiçucanga |
(12) 3865-4356
Edno de Oliveira Prado – Rua Rio de janeiro, 38 – Juquehy | (12) 3863-1885
Maria de Fátima Teixeira – Rua Uberlândia, 476 – Praia de Cambury | (12)
3865-3973

Panela de
Barro

A técnica para confecção das panelas de
barro é herança dos escravos e é replicada
atualmente no atelier da artesã Maria
Aparecida, no Bairro de São Francisco. No
início do século XX, a técnica era muito
utilizada pelas chamadas “paneleiras”, que
na época eram em torno de 100.

Ateliê da ceramista Maria Aparecida - Rua Martins do Val, 400 - Bairro de
São Francisco
(12) 99227-1551 | cida_ivanov@yahoo.com.br
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Peixe Azul
Marinho

O prato contém peixe, pirão e banana verde
e tem esse nome, pois após o cozimento o
caldo adquire uma coloração azulada.
Geralmente é feito em panela de ferro. É
tombado como bem imaterial municipal.

Não foram encontrados locais que vendem esse prato.

Taboa

A Taboa é uma planta em que das fibras são
feitos produtos artesanais, como bolsas,
tapetes, cestos, entre outros.

Eleuza de Matos – Rua Estrada da Maquinhinha, 251, Casa 2 – Boiçucanga |
(12) 3865-4967
Noemi de Matos - Rua Estrada da Maquinhinha, 251, Casa 1 – Boiçucanga |
(12) 3865-4356
Amora dos Santos Oliveira – Rua Ataíde Isidoro dos Santos, 438 – Juquehy |
(12) 3863-2780
Sebastiana Teixeira Tavares – Rua Olimpio Faustino, 457 – Praia de
Cambury | (12) 3865-2786
Isabel dos Santos – Rua Bom Jesus, 201 – Barra do Una | (12) 3867-2034
Wilson Barbosa Leite – Alameda Cubatão, 960 – Boraceia | (12) 3867-6465
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SEÇÃO 2 – SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS
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5.

Alimentos e Bebidas
De acordo com uma lista disponibilizada pela Secretaria de Turismo,

identificou-se a presença de 223 estabelecimentos de alimentos e bebidas em são
Sebastião, que foram separados nas categorias de Bares e Restaurantes, Pizzarias,
Cafés e Sorveterias. Além desses, São Sebastião conta com 04 casas noturnas que
atraem turistas para a região e foram contabilizadas no inventário.
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Figura 47 Mapa de concentração de oferta de serviços
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5.1.

Bares e Restaurantes

BARES E RESTAURANTES
Bairro

Arrastão

Barequeçaba

Nome

Descrição

Restaurante de pizzas e lanches, conta com área de lazer para crianças e jogos
Rod. Dr. Manoel Hipólito do Rego, 1927
Videomar Comida & que podem ser pedidos para jogar na mesa, como dama e xadrez. Funciona
(12)
3862-0505
|
(12)
3862-0662
Cia
de segunda a quinta e domingo - das 17h às 23h; e sexta e sábado - das 17h
www.videomar.com.br
às 23h50.
Rodovia São Sebastião - Bertioga, 641
Restaurante
O restaurante oferece pratos executivos de aves, peixes e carnes. Funciona de
carmellarestaurante@uol.com.br | (12) 3862Carmella
quarta a segunda - das 12h às 17h.
6496
Restaurante
Pelequinho

Barra do Sahy

Localização e contato

Conta com pratos executivos de aves, peixes e carnes. Funciona diariamente R.
Honorato
- das 8h às 19h.
(12) 3862-6740

Lanchonete do Barão Conta com uma variedade de lanches. Funciona de terça a domingo - das 19h
SP
à 0h.
A especialidade são os frutos do mar. O restaurante é aberto apenas para
Pindá Restaurante
hóspedes do hotel Aldeia do Sahy, onde o restaurante está localizado.
Restaurante Azul do O principal prato são frutos do mar. Funciona de quinta a terça - das 12h30
Mar
às 23h.

Vicente,

Rua
Ricardo
Queiroz,
200
(12) 3863-7403
Av.
Adelino
Tavares,
64
aldeiadesahy@gmail.com | (12) 3863-6366
Av.
Adelino
Tavares,
451
azul.mar@uol.com.br | (12) 3863-6140

Restaurante Ébano

Rua
do
Pontal,
Servem frutos do mar e pratos regionais variados. Funciona de quinta a contato@restauranteebano.com.br
segunda - das 10h às 22h.
3863-5102
www.restauranteebano.com.br

Restaurante
de Quintal

Oferece comida caseira. Funciona de quarta a domingo - das 13h às 20h.

Fundo
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|

R.
Geraldo
Marquês,
rhasahi@hotmail.com | (12) 3863-7053

28
(12)

48
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BARES E RESTAURANTES
Bairro

Nome

Descrição

Localização e contato

Av.
Adelino
Tavares,
160
Restaurante de frutos do mar. Funciona de sexta e sábado - das 13h as 0h; e
tiesahy@uol.com.br | (12) 3863-6369
domingo - das 13h às 21h.
www.tiesahy.com.br
Av. Magno dos Passos Bittencourt, 935
Sua especialidade está nos petiscos, drinques e pratos com frutos do mar. contato@balneariopraia.com.br | (12) 3867Balneário Praia
Funciona diariamente das 12h às 19h.
1652
www.balneariopraia.com.br
Av. Magno dos Passos Bittencourt, 325 B
Deck Bar Canoa Os principais pratos são os frutos do mar. Funciona de sexta a domingo - das
(12)
3867-3535
Barra do Una
12h às 18h.
bistrocanoa.business.site
Garoupa Restaurante Sua principal especialidade são os frutos do mar. Funciona de segunda a Av. Magno dos P. Bittencourt, 1308
e Padaria
quinta - das 07h às 20h; e sexta, sábado e domingo - das 07h à 0h.
(12) 3867-1455
Frutos do mar e carnes são o principais pratos do restaurante. Funciona de Av. Magno dos Passos Bittencourt, 367
Giselle Restaurante e
quinta - das 10h às 21; de sexta - das 10h ás 22h; de sábado - das 10h às 0h; e giselle.smachado@hotmail.com | (12) 3867Bar
domingo - das 10h às 22h.
2562
Restaurante Tiê Sahy

Barra do Una

Novos Praianos

Boiçucanga

Bar que conta com petiscos e bebidas. Funciona de sexta a domingo - das 13h R.
Lençóis
às 23h.
(12) 99744-9295

Paulista,

Av. Magno dos Passos
Restaurante Canoa Conta com diferentes tipos de peixes no cardápio. Funciona diariamente - das
hotel@canoa.com.br |
Barra do Uma
12h às 17h.
canoa.com.br
Contam com opções de comida caseira marmitex ou a la carte e frutos do mar.
Tia Maria Desde
Av. Magno dos Passos
Funciona de segunda a quinta - das 9h às 17h; e de sexta a domingo - das 9h
1953
(12) 99634-8796
às 20h.
A Oficina Crepe & A especialidade da casa são os hamburguers e crepes. Funciona de segunda a Av.
Walkir Vergani,
Burguer
sexta - das 15h às 22h; sábado - das 12h à 0h; e domingo - das 12h às 22h.
(12) 3865-2813
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Bittencourt, 326
(12) 3867-3535
Bittencourt, 680
614

Loja

30
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BARES E RESTAURANTES
Bairro

Nome

Descrição

Aveiro
Empório O restaurante tem como principal prato os peixes. Funciona diariamente - das
Gourmet
11h30 às 17h.
Bar
Cartola Hamburgueria artesanal que homenageia o sambista brasileiro Cartola.
Boiçucanga
Funciona de quarta e sexta - das 18h à 0h.
Caravela
Restaurante

Localização e contato
Av.
Walkir
Vergani,
2330
(12) 3865-4024
Rua Benjamin Manoel dos Santos, 48
(12) 99776-6766

Frutos do mar compõe o principal prato. Funciona de quarta, quinta e Av.
Walkir
domingo - das 17h às 21h; e de sexta e sábado - das 17h às 23h.
(12) 3865-1541

Vergani,

675

Restaurante e bar na praia com principalmente pratos de frutos do mar. Av.
Walkir
Funciona diariamente - das 12h às 22h.
(12) 3865-1675
Daikon Sushi Bar e
Rua
Joséfa
Servem comida japonesa e pizzas. Funciona diariamente das 19h às 0h50.
Pizzaria
(12) 3865-2427
Disk
Esfiha Servem esfihas e pizzas de diversos sabores. Funciona de terça a domingo - Av.
Walkir
Boiçucanga
das 17h30 à 0h.
(12) 3865-1906

Vergani,

517

Benes,

111

Vergani,

111

Vergani,

253

Casa de Pedra

Frida
Bar

Restaurante

Entre os principais pratos estão aves, frutos do mar e carnes. Funciona de
Av.
Walkir
quinta - das 11h às 23h; sexta e sábado - das 11h às 23h; e domingo - das 11h
(12) 3865-2799
às 22h.

Lanchonete Point do
Lanchonete e bar que serve diferentes tipos de lanches e porções.
Galego
Churrascaria com diferentes tipos de carnes e acompanhamentos. Funciona
diariamente - das 11h30 às 16h.
das Servem peixes, variedade de tipos de carne e pizzas. Funciona de quarta a
domingo - das 12h às 22h (pizzaria funciona até à 01h).

Rancho do Gaúcho
República
Bananas
Restaurante
Viva

Av.
Walkir
(11) 97786-3139

Av.
Walkir
Vergani,
(12) 3865-4038
R. Hilarião Crisologo de Matos,
(12) 3865-1509

Água Restaurante de comida caseira brasileira. Funciona diariamente - das 11h30 Estrada
do
às 17h.
(12) 3865-2780
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214
455
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BARES E RESTAURANTES
Bairro

Nome
Restaurante
Verde
Restaurante
Azul
Restaurante
Mineiro

Descrição
Cheiro

Servem pratos executivos a la carte. Funciona diariamente - das 11h às 22h.

O restaurante oferece como principal prato os frutos do mar. Funciona de
segunda a sexta - das 12h às 17h; sábado - das 12h às 18h; e domingo - das
12h às 17h.
Sabor O restaurante serve pratos de peixes, carnes e aves. Funciona de domingo a
quinta - das 11h30 às 16h; e sexta e sábado - das 11h30 às 22h.
Mar

Localização e contato
Av.
Walkir
(12) 3865-2280

Vergani,

1172

R.
Maringá,
(12) 3865-4280

364

Av.
Walkir
(12) 3865-4734

614

Vergani,

Av.
Walkir
Vergani,
607
Sebasthiana - Beach Servem frutos do mar, prato de massas e hamburguers. Funciona de terça a
asebasthiana@hotmail.com | (12) 3865-5831
Bar & Restaurante
domingo - das 11h às 23h30.
https://sebasthianabeach.business.site/
Alcatrazes
Restaurante
Pizzaria
Boracéia

Cambury

e

Av.
Manoel
Rebello
Filho,
1041
Os principais pratos são frutos do mar, carnes e aves. Funciona de quarta a
(12)
3867-6408
segunda - das 11h30 às 0h; e de terça - das 11h30 às 17h.
www.restaurantealcatrazes.com.br

Restaurante de comida japonesa. Funciona de quarta a domingo - das 17h às
0h.
Restaurante com pratos de frutos do mar e também pizzaria. Funciona de
Restaurante
e
quarta - das 18h às 22h; quinta a domingo - das 12h às 23h; e sexta e sábado
Pizzaria Das Índias
- das 12h às 0h.
Bar e Restaurante Restaurante de pratos executivos. Funciona de segunda a sexta - das 10h às
Cameriere
18h; e sábado e domingo - das 10h às 22h.

Alameda
(11) 95780-2030

Rua
Jose
(12) 99750-5008

Inácio,

83

Bury
Sushi
Camburi

Estrada
do
(12) 3865-4489

Camburi,

747

Poly Sushi Bar

Bar

Manacá Restaurante

Restaurante de comida japonesa. Funciona diariamente - das 18h à 0h.

Av.
Manoel
(12) 3867-6294

Mauá,
Rebello

1901
Filho,

Servem diversos tipos de peixes. Funciona de quinta - das 18h às 23h; sexta e Rua
Manacá,
sábado - das 13h às 0h; e domingo - das 13h às 21h.
manaca@restaurantemanaca.com.br
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BARES E RESTAURANTES
Bairro

Nome

Nica's Restaurante
No.Sal Parilla
Ogan
Oh My Burguer
Restaurante Acqua

Descrição

Localização e contato

3865-1566
www.restaurantemanaca.com.br
Servem frutos do mar. Funciona de segunda a sexta - das 12h ás 22h; e Estrada
do
Camburi,
domingo - das 12h às 0h.
(12) 3865-1499
O principal prato é a parilla. Funciona de segunda, terça, quinta e sábado - das Estrada
de
19h às 22h; e domingo - das 12h ás 16h.
(12) 99199-3061
Restaurante de frutos do mar. Funciona de segunda - das 12h às 22h30; de
terça a quinta - das 13h às 22h; de sexta e sábado - das 13h às 0h; e domingo
das 13h às 23h.
Hamburgueria com uma variedade de lanches. Funciona de segunda a sexta das 18h30 às 23h; sábado e domingo - das 16h à 0h.
Servem frutos do mar. Funciona de sexta e sábado - das 13h às 0h; e domingo
- das 13h às 21h.

Camburi,

893
932

Estrada
do
Camburi,
1650
(12)
3865-2388
www.restauranteogan.com.br/
Estrada do Cambury
Estrada
do
(12) 3865-1866

Camburi,

2000

O restaurante possui um cardápio variado, que inclui carnes, peixes, e massas. R.
Reginaldo
Flávio
Corrêa,
190
Restaurante Antigas Funciona de domingo a quinta - das 13h às 22h30; e sexta e sábado - das 13h (12)
3865-1355
às 0h.
www.restauranteantigas.com.br
Restaurante
e Servem pratos com uma variedade de tipos de peixe. Funciona diariamente - R.
Olímpio
Lanchonete 20 ver
das 11h às 17h.
(12) 3865-4464
Restaurante YYE
Seringueira
Restaurante
Petiscaria

Faustino,

1000

Al. Patriarca Jose Marques, 1533 at Nau Royal
Restaurante de frutos do mar. Funciona de domingo a quinta - das 13h30 às
Hotel
22h30; e sexta e sábado - das 13h30 às 23h45.
(12) 3865-4210
Restaurante com estilo rústico, servem lanches, petiscos e pratos executivos.
Estrada
do
Cambury,
139
e Funciona de domingo a terça, quinta e sexta - das 12h às 18h; e sábado - das
(12) 99619-2385
12h às 22h.
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BARES E RESTAURANTES
Bairro

Nome

Descrição

Localização e contato

R.
Tijucas,
55
Entre os principais pratos estão os frutos do mar e a comida caiçara. Funciona contato@taiobagastronomia.com.br | (12)
Taioba Gastronomia
de quinta e domingo - das 13h às 22h, sexta e sábado - das 13h às 23h.
3865-2846
www.taiobagastronomia.com.br
O restaurante tem como principal especialidade a comida japonesa, mas
Estrada
do
Cambury,
1111
Taitiro's Restaurante oferece também pizza, massas e frutos do mar. Funciona diariamente - das
itirosato@hotmail.com | (12) 3865-4389
11h30 à 0h.
Servem pratos executivos variados e pizzas. Funciona de quinta a domingo Ticura Bar e Pizzaria
Estrada do Camburi, 1182
das 12h às 0h45.
Servem uma variedade de pratos, com peixes, carnes e aves. Funciona de Av.
Odisseu,
457
Calú Restaurante
segunda a sábado - das 11h às 19h.
(12) 3861-3097
Canto do Mar

Oficina das Massas
Restaurante especializado em massas.
Grill
Restaurante da Edi
A Cabana Pizza Bar

Centro

Água na Boca
Atobá Restaurante

Restaurante e churrascaria, possuem pratos variados de peixes, carnes e
aves. Funciona de segunda a sábado - das 11h às 15h30.
Restaurante na orla que serve pratos com peixes, carnes e aves, além de
pizzas e petiscos. Funciona de domingo e terça a quinta - das 11h à 0h; e sexta
e sábado - das 11h à 01h.
Contam com pratos executivos de peixes, carnes e aves. Funciona de segunda
a sábado - das 11h às 15h.

Rua
Vereador
(12) 98164-8978
R.
(12) 3861-3683

Emilio
Cime,

12
174

Av.
Dr.
Altino
(12) 3892-1605

Arantes,

08

R.
Capitão
(12) 3861-1836

Soares,

328

Fernandes,

218

Arantes,

230

O restaurante serve churrasco e frutos do mar. Funciona de segunda a sexta Praça
Major
- das 11h às 15h30; sábado, domingo e feriado - das 11h30 às 16h.
(12) 3892-3205

Luís
João

Azul
Marinho O principal prato é o churrasco acompanhado de self-service. Funciona de Av.
Dr.
Altino
Restaurante
segunda a sábado - das 11h às 20h.
(12) 3893-2400
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BARES E RESTAURANTES
Bairro

Nome

Descrição

Bar Cantinho dos
Amigos
Bar e Restaurante do
Paraíba

O bar conta com um cardápio de bebidas e petiscos. Funciona de segunda a
sábado - das 16h30 às 0h30.
Restaurante de comida caseira brasileira. Funciona de segunda a sábado - das
11h às 15h.

Bistrô do Coreto

Servem pratos a la carte de comida típica e caseira. Funciona de segunda a Praça
Major
sábado - das 8h às 23h.
(12) 3892-5505

Servem também refeições no almoço, mas o prato principal são os lanches.
Funcionam de segunda a sexta - das 10h às 16h / 18h às 12h30; sábado - das
19h às 23h30.
Restaurante localizado na orla do Centro, dentro de um casarão histórico.
Brasileira Gourmet Oferecem pratos de frutos do mar e comida brasileira. Funciona de quinta a
sábado - das 18h às 23h; e domingo - das 12h às 17h.
Cafeteria
e Servem comidas variadas, dentre elas opções veganas, e café. Funciona de
Comidaria da Tia Gê segunda a sexta - das 8h às 19h.
Oferecem um cardápio de petiscos e bebidas. Funciona de terça a quinta - das
Captain Chopp
17h à 0h; sexta - 17h às 03h; sábado - das 16h às 03h; e domingo - das 16h à
0h.
Tem como destaque os lanches e açaí, mas contam também com pratos de
Cia do Suco
peixes, aves e carnes. Funciona de segunda a sexta - das 9h às 19h; e sábado das 10h às 16h.
BoraLá Lanchonete

Localização e contato
Av.
Dr.
Altino
Arantes,
(12) 98270-2002
Av. Guarda Mor Lobo Viana,
(12) 3893-1545
João

489

Fernandes,

114

Av. Antônio Januário do Nascimento, 352
(12) 3892-1246
Av.
Dr.
Altino
(11) 99838-8794
R. Al. Ver. Mário
(12) 98125-2740

Arantes,
Olegário

Av.
Dr.
Altino
(12) 3892-6269
Praça
Professor
(12) 3892-5153

Eldorado
Restaurante

Restaurante com pratos de peixes, carnes e aves. Funciona de segunda a Rua
sábado - das 11h30 às 15h.
(12) 3893-1540

Família Restaurante

O restaurante com pratos executivos, a la carte e frutos do mar. Funciona Av.
Dr.
Altino
diariamente - das 11h às 23h.
(12) 3892-3947
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Leite,

Arantes,

Antônio

Ilhabela,

45
296

Argino
105

Arantes,

58
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BARES E RESTAURANTES
Bairro

Nome

Descrição

HW Restaurante e A especialidade é o churrasco seguido de um buffet self-service. Funciona de
Churrascaria
segunda a sábado - das 11h às 15h30.
Idaina
Kami
Restaurante de comida japonesa. Funciona de terça a domingo - das 18h à 0h.
Restaurante
Kit Festa da Nadir
La Kombosa Bar
La Petite
Natureba Açaí
Nori Sushi
O Cozinheiro
Padaria Elite

Localização e contato
Av.
Guarda
Mor
Lobo
Viana,
(12) 3893-1341
Av.
Dr.
Altino
Arantes,
(12) 3892-6533

A especialidade do local são os doces de festa, bolos e tortas. Funciona de R.
Auta
segunda a sábado - das 10h às 19h30.
(12) 3892-3099

Pinder,

20
124
188

Localizados no centro histórico, contam com uma variedade de pratos de
peixes, carnes e aves. Funciona de segunda a sábado - das 11h às 15h30.
Servem pratos de peixes, aves e carnes, além de café. Funciona de segunda a
sexta - das 12h às 19h30.
Além do açaí, contam também com caldos e variedade de lanches. Funciona
de terça a domingo - das 14h30 às 22h.

Rua
Antônio
Cândido,
241
(12) 99159-9639
Praça Prof. Antônio Argino, 110 - Lj. 03
(12) 38924162
Av.
Dr.
Altino
Arantes,
120
(12) 3892-5830

Restaurante especializado na culinária japonesa. Funciona diariamente - das
12h à 0h.
Servem uma variedade de pratos caseiros com peixes, carnes e aves, além de
frutos do mar. Funciona de segunda a sexta - das 11h às 14h30.
A padaria conta com um cardápio de lanches, pizzas e pratos variados.
Funciona diariamente - das 6h às 23h15.

Av.
Dr.
Altino
Arantes,
(12) 3892-5106
Rua
Três
Bandeirantes,
(12) 3892-3948
Av. Guarda Mor Lobo Viana,
(12) 3892-4517

Panela
Brasileira
Restaurante de comida brasileira caseira e petiscos. Funciona de segunda a Rua
Três
Restaurante
e
sábado - das 11h às 15h.
(12) 3893-1610
Petiscaria
Culinária típica caseira e brasileira, contam com pratos de peixes, aves e
Restaurante Amigos
Praça
Almirante
carnes. Funciona de sábado a quinta - das 11h às 14h30; e sexta - das 11h às
TPC
(12) 3892-6011
14h30 e das 19h às 23h.

Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

Bandeirantes,

Barroso,

258
188
266
08

2

183

BARES E RESTAURANTES
Bairro

Nome

Descrição
Pratos de frutos do mar, carnes e aves. Funciona de segunda e terça - das 9h30
às 17h; e de quarta a domingo - das 9h30 às 23h.
Bem A especialidade do local é a culinária mineira. Funciona de segunda a sábado
- das 11h às 15h30.

Restaurante Athenas
Restaurante
Bolado
Restaurante
Caldeirão

Localização e contato
Av.
Dr.
Altino
(12) 3893-1405
Rua
Capitão
Luis
(12) 3892-2288

Restaurante de comida caseira com pratos de peixes, carnes e aves. Funciona Av.
Três
de segunda a sábado - das 11h às 15h30.
(12) 3892-4299

Contam com pratos de frutos do mar, carnes e aves. Funciona diariamente
das 10h às 0h.
Restaurante de comida japonesa e pizzas, oferecem também opções variadas
Restaurante Caprese
de comida caseira. Funciona diariamente - das 11h às 15h.
Restaurante Fome de Restaurante de comida caseira em prato feito ou self-service. Funciona de
Leão
segunda a sexta - das 11h às 15h30.
Restaurante Canoa

Arantes,

104

Soares,

354

Bandeirantes,

72

Av.
Dr.
Altino
Arantes,
(12) 3892-4299
Rua
Antônio
Cândido,
(12) 3892-6208
Rua
Ipiranga,
(12) 3892-3974

234
207
273

Rua
General
Osório,
33
(12) 3893-1587
Av. Guarda Mor Lobo Viana, 986
Restaurante Okuma
(12) 3862 1993
Rua
Expedicionários
Brasileiros,
218
Restaurante Sacy
Restaurante de comida caseira. Funciona de segunda a sexta - das 11h às 15h.
(12) 38923142
R. Prefeito João Cupertino dos Santos (Próximo
Sal e Doce Doceria e Servem diferentes tipos de doces e lanches. Funciona de segunda a sábado a
Praça)
Lanchonete
das 08h às 20h.
(12) 3892-2050
Restaurante Miro's

Sr. Churrasco

Churrascaria, conta com uma variedade de carnes. Funciona diariamente das 11h às 15h30.
Restaurante especializado na culinária japonesa. Funciona de quarta a
domingo - das 19h à 0h.

Restaurante especializado em churrasco, também oferece cardápio de
bebidas. Funciona de segunda, quarta e quinta - das 17h às 23h30; e sexta, Av. Dr. Altino Arantes, 230
sábado e domingo - das 17h às 23h45.
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BARES E RESTAURANTES
Bairro

Nome

Descrição

Localização e contato

Av. Guarda Mor Lobo Viana, 160
São Lanchonete fast-food, oferece uma variedade de lanches. Funciona
subwaysaoseba@gmail.com | (12) 3892-6169
diariamente - das 11h à 0h.
www.subway.com
R.
Prefeito
Mansueto
Pierotti,
473
Contam com opções de salgados e doces de festa. Funciona de segunda a
Tio Coxinha
(12)
3892-2644
sábado - das 11h às 20h.
www.tiocoxinha.com.br
R.
Capitão
Luís
Soares,
565
Restaurante estilo self-service, conta também com opções de churrasco.
Tip Top Restaurante
restaurantetiptop@uol.com.br | (12) 3892Funciona diariamente - das 11h às 15h30.
2685
Durante o dia funciona como restaurante e oferece comida caseira. À noite
Up Hamburgueria e
Rua Sebastião Silvestre Neves, 221
vira hamburgueria e conta com uma variedade de lanches. Funciona
Restaurante
(12)3892-4722
diariamente - das 9h às 16h e das 18h à 0h.
Padaria
Nova Servem diversos tipos de lanches e pizzas. Funciona diariamente das 6h às Av.
Emilio
Granato,
5485
Enseada
23h.
(12) 3861-2992
Subway
Sebastião

Enseada

A Pascolita
As Ilhas
Juquehy
Badauê Juquehy
Bastião
Hamburgueria

Padaria e empório, servem pães, lanches e refeições. Funciona de domingo a
quinta - das 06h às 22h; e sexta e sábado - das 06h às 23h.
Com essa nome por ter vista para As Ilhas de São Sebastião, o restaurante
oferece opções de pescados, frutos do mar e drinques. Funciona de segunda
a quinta - das 12h as 17h; e de sexta a domingo - das 12h às 21h.

Rua Claudio Isidoro Espirito Santo, 150-352
(12) 99614-4757
Rodovia Dr Manoel Hipolito do Rego, KM174
as_ilhas@hotmail.com | (12) 3863-1131

Av.
Mãe
Bernarda,
2001
Servem principalmente porções e frutos do mar. Funciona de segunda a
(12)
3863-3028
sábado - das 12h às 01h; e domingo - das 12h às 0h.
www.restaurantebadaue.com.br
A casa conta com uma variedade de hambúrguer e lanches. Funciona R. Benedito Izidoro de Morães, 538
diariamente - das 18h à 0h.
(12) 99232-7365
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BARES E RESTAURANTES
Bairro

Nome

Descrição

Bistrô
Juquehy
Contam com variedade de pratos de frutos do mar, carnes e aves. Funciona
Gastronomia
e
de domingo a quinta - das 12h às 22h; e sexta e sábado - das 12h às 0h.
Eventos
Servem comida brasileira e pratos de pescados e frutos do mar, como a
Chapéu de Sol
casquinha de siri e a moqueca. Funciona de domingo a quinta - das 12h às
23h; e sexta e sábado - das 12h à 01h.
Bar despojado com vista para o mar, oferecem variedade de cervejas e pizzas.
Chopp com Escama
Funciona de sexta a domingo - das 20h às 04h.
Cia do Burguer

& Restaurante especializado em comida árabe, esfihas e pizzas. Funciona
diariamente - das 10h à 0h.
Restaurante de comida variada, com pratos de peixes, carnes e aves. Funciona
Força Local
de segunda a sexta - das 11h30 às 20h30; e sábado e domingo - das 11h30 às
22h.
Restaurante de grelhados, comida brasileira e sul-americana. Funciona de
Gulero
sexta - das 19h à s0h; e sábado e domingo - das 13h às 0h.
Haleiwa Restaurante Contam como principais pratos os frutos do mar e lanches. Funciona de
& Bar
segunda a domingo - das 15h às 23h.

Medi Sushi Bar

Av.
Mãe
(12) 3863-2609

Bernarda,

637

Av.
Mãe
Bernarda,
2001/2005
www.restaurantechapeudesol.com.br
(12) 3863-3028
Av. Mãe Bernarda, 242

Contam com um cardápio de hambúrguer e porções. Funciona de domingo a Rua Claudio Isidoro Espirito Santo, 251
quinta - das 12h às 22h; e sexta, sábado e domingo - das 12h à 0h.
(12) 3863-2345

Comida Árabe
Pizzaria Juquehy

Maika'i Burguer Box

Localização e contato

Rua Cláudio Izidoro Espírito Santo, 7 - Box 1
(12) 3863-1278
Rua Agemiro Amâncio de Moraes, 152
(12) 3863-1641
Av.
Mãe
Bernarda,
271
(12) 3863-1397
Rua Claudio Isidoro Espirito Santo, 395
(12) 3863-1828

Hamburgueria com uma variedade de lanches no cardápio. Funciona Rua Benedito Izidoro de Moraes, 538
diariamente - das 18h à 0h.
(12) 3863-3134
R. Benedito Izidoro de Morães, 202 - 4
Restaurante de comida japonesa. Funciona de sexta a quarta - das 18h à 0h.
(12) 3863-1257
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BARES E RESTAURANTES
Bairro

Nome

Descrição

Contam com uma variedade de opções, entre elas frutos do mar, pizzas e
Mediterrâneo
comida japonesa. Funciona de segunda, terça, quinta e domingo - das 17h às
Juquehy Restaurante
23h; sexta - das 17h às 23h30; e sábado - das 12h às 23h30.
Nivios Restaurante Restaurante que conta como principal prato os frutos do mar. Funciona de
Juquehy
quinta a terça - das 10h às 18h.
Servem variedade de hambúrguer e petiscos. Funciona de terça a sexta - das
Praia Burguer
18h à 0h; e sábado e domingo - das 12h à 0h.

Localização e contato
192, R. Benedito
(12) 3863-3842

I

Av.
Mãe
(12) 3863-1908
Rua
Abelardo
(19) 99600-5199

Bernarda,
de

de

Morães,

Moraes,

98
836
287

Hamburgueria de lanches artesanais e carne de churrasco. Funciona
diariamente - das 14h30 às 22h.
Restaurante Cheiro Restaurante com ambiente descontraído, oferecem pratos de pescados e
Verde Juquehy
sobremesas. Funciona de sexta a domingo - das 12h às 22h.
Prime Beach BBQ

Restaurante
Pascoal
Restaurante
Pascoal 2

Rua
Claudio
Isidoro
Espirito
Santo
(12) 3863-2112
Rua Argemiro Amâncio dos Santos, 146
(12) 3863-3149
Rua Argemiro Amâncio dos Santos, 132
do Servem pratos de frutos do mar, carnes e aves. Funciona diariamente das 12h
(12)
3863-2810
às 21h.
restarurantedopascoal@hotmail.com
do Servem pratos de frutos do mar, carnes e aves. Funciona diariamente das 12h R.
Joana
Assumpção,
67
às 22h.
(12) 3863-1557

Restaurante Família Os pratos com peixes são a especialidade de casa. Funciona de domingo a Av.
Mãe
Oliveira
quinta - das 12h às 22h; e sexta e sábado - das 12h à 0h.
(12) 3863-3850

Bernarda,

Contam com um cardápio variado de bebidas, petiscos e sobremesas. Rua Claudio Isidoro Espirito Santo, 369
Funciona diariamente - das 14h às 3h.
(11) 98219-0303
Av.
Mãe
Bernarda,
Sapore
di
Mare Os frutos do mar são os principais pratos da casa. Funciona diariamente - das
reservas@juqueifrenteaomar.com.br |
Restaurante
11h30 às 23h30.
3863-3233
Stand
Bar
e Restaurante e bar com especialidade em frutos do mar. Funciona diariamente Rua
Abelardo
de
Moraes,
Restaurante
- das 11h à 0h.
(12) 3863-2813
Sal's Espeto e Bar
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BARES E RESTAURANTES
Bairro

Nome
Sun Juca
Tamanás
Restaurante

Juréia

Descrição

Localização e contato

Os pratos são variados com opções de carnes, aves e frutos do mar. Funciona
de quarta a segunda - das 12h à 01h.
O restaurante à beira mar oferece pratos de grelhados e frutos do mar.
Funciona de sábado e domingo - das 12h30 às 16h30 e das 19h30 às 22h30.

Rua Claudio Isidoro Espirito Santo, 324
(12) 3863-1732
Av.
Mãe
Bernarda,
322
(12) 3891-1000

Rua
Xavantes,
57
Restaurante e Hotel O restaurante está localizado dentro de um hotel, mas é aberto ao público.
info@hotelsambaqui.com.br | (12) 3867-1667
Sambaqui
Conta com opções de carnes, massas, peixes, aves e risotos.
www.hotelsambaqui.com.br/#restaurante
Contam com pratos variados de peixe, carnes e aves, além de opções de Rua
Navegantes,
comida vegana. Funciona diariamente - das 11h às 20h.
(12) 3865-5438
Av.
Dr.
Francisco
Loup,
Seus principais pratos são os frutos do mar e as porções. Funciona de
Badauê Maresias
restaurantebadaue.com.br
domingo a quinta - das 10h às 23h; e sexta e sábado - das 10h à 01h.
(12) 3865-7289
Lanchonete com variedade de lanches, oferecem também pratos executivos e
Av.
Dr.
Francisco
Loup,
Balada Mix Maresias açaí. Funciona de segunda a quinta - das 12h às 10h20; e sexta a domingo (12) 3865-5094
das 12h à 0h.
Restaurante na beira mar, tem como especialidade suas porções. Funciona Av.
Dr.
Francisco
Loup,
Balaio Maresias
diariamente - das 09h às 17h.
(12) 3865-7142
Bar e Restaurante Servem pratos de peixes, carnes e aves, além de opções de pizzas. Funciona Rua
Nova
Iguaçu,
Pessegueiros
diariamente - das 10h às 18h.
(11) 3685-6890
Aloma Restaurante

Maresias

Hamburgueria artesanal, com lanches tradicionais e opções diferentes, como
o hambúrguer de coxinha. Funciona diariamente - das 17h à 01h.
Especializados em culinária italiana, contam com uma variedade de massas.
Funciona de segunda a quarta - das 12h às 16h30 e das 18h às 22h30; quinta
Cantinetta Zanfredo
- das 12h às 15h30 e das 18h às 22h30; sexta e sábado - das 12h às 23h; e
domingo - das 12h às 22h.
Cachoeira House

Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

Rua
Nova
(12) 99673-1255

Iguaçu,

Rua Nova Iguaçú,
(12) 3865-7994

86

-

267
901

854
621
20
1671

Loja

04
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BARES E RESTAURANTES
Bairro

Nome
Cantinho do Lobo
Empanadas
Tucumanas
Esfiharia da Hora

Descrição
Restaurante de comida caseira brasileira. Funciona de segunda a sábado - das
11h30 às 17h.
O principal prato são as empanadas argentinas, podendo ser tradicional,
integral ou doce. Funciona de segunda a sexta - das 16h à 0h; e sábado e
domingo - 13h à 0h.
Oferecem diversas opções de esfihas e lanches. Funciona de terça a domingo
- das 18h às 20h.

Localização e contato
Rua
Alfredo
(12) 3865-7903

do

Av.
Dr.
Francisco
(12) 3865-7148
Rua
Sebastião
(12) 3865-5532

Romão

Vale,
Loup,
César,

5
1122
322

Av.
Dr.
Francisco
Loup,
726
Espetaria Maresias A especialidade da casa são os espetos de carnes, aves e peixes. Funciona de
(11)
97145-2699
Bar & Grill
sexta - das 17h às 23h; e sábado e segunda - das 11h às 23h.
www.espetariamaresias.com.br
Guató Gastronomia

Restaurante na beira da praia, localizado dentro do hotel Maui Maresias, Rua
da
Passagem,
99
contam com opções de frutos do mar e peixes. Funciona de domingo a terça e gastronomia@guato.com.br | (12) 3865-7121
quinta - das 12h às 22h; e sexta e sábado - das 12h às 23h.
www.guato.com.br

Hamburgueria
do Sol

Por Lanchonete com variedade de hambúrguer e outros tipos de lanches.
Funciona de quinta a domingo - das 18h à 0h.
Restaurante de estilo self-service, oferecem comida caseira brasileira.
Kaloo Restaurante
Funciona de terça a domingo - das 11h às 16h.
Possuem um cardápio variado, incluindo opções de frutos do Mar, carnes,
Mar à Vista
aves e comida japonesa. Funciona de quarta a segunda - das 12h às 22h.

Av.
Dr.
Francisco
(12) 3865-7077
Av.
Dr.
Francisco
(12) 3865-6652
Av.
Dr.
Francisco
(12) 99123-1771

Restaurante especializado na culinária japonesa. Funciona de domingo a
sexta - das 18h30 à 0h; e sábado - das 18h30 à 01h.
Nomiolo Burguer & Servem opções de hambúrgueres, lanches, porções e drinks. Funciona de
Bar
domingo a terça e quinta - das 19h à 0h; e sexta e sábado - das 20h às 04h.

Rua
dos
(12) 3865-6441
Av.
Sebastião
Romão
(12) 3865-7177

Nakamura Sushy Bar
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Loup,
Loup,
Loup,

714
1122
686

Navegantes
César,

427
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BARES E RESTAURANTES
Bairro

Nome

Descrição

O restaurante conta com pratos de frutos do mar, carnes e também opções de
Os Alemão Bar e
pizzas. Funciona de segunda, quinta e domingo - das 11h às 22h; terça e
Restaurante
quarta - das 11h às 18h; e sexta e sábado - das 11h à 0h.
No cardápio diversificado da padaria é possível encontrar opções de pizzas,
Padaria Elite II
salgados e pratos comerciais. Funciona diariamente - das 6h às 23h.
Restaurante de crepes, oferece também bebidas como café. Funciona de
Posto 8 Creparia
segunda a sexta - das 17h às 23h30; e sábado e domingo - das 14h às 23h30.
Quiosque Canto do A especialidade da casa são os frutos do mar. Funciona diariamente - das 08h
Rio
às 18h.
O prato principal da casa é um frango à parmegiana. Funciona de sexta a
Restaurante Condes
sábado - das 13h às 21h.
O restaurante oferece pratos com peixes. Funciona de segunda, terça e quinta
Restaurante da Tia
- das 11h às 20h; e sexta a domingo - das 11h às 22h.
Restaurante
Dadinho

Localização e contato
Av.
Dr.
Francisco
(12) 3865-7313

Loup,

991

Av.
Dr.
Francisco
(12) 3865-6919
Av.
Dr.
Francisco
(12) 98858-7194

Loup,

420

Loup,

854

Av.
Dr.
Francisco
(11) 95237-1325
R.
Antônio
Serafin
(12) 3865-6322
Av.
Dr.
Francisco
(12) 3865-7980

Loup,

333

Fidêncio,

155

Loup,

586

César,

401

do A especialidade da casa são os frutos do mar. Funciona de segunda a sexta - R.
Sebastião
das 09h às 17h; e sábado e domingo - das 10h às 22h.
(12) 3865-6608

Restaurante Kanaloa

Romão

Av.
Dr.
Francisco
Loup,
914
As opções do restaurante variam entre pratos de peixes, carnes e aves.
restaurantekanaloa@hotmail.com| (12) 3865Funciona diariamente - das 09h à 0h.
6902

Rua
Nova
Iguaçu,
349
La A especialidade da casa são as massas e o café. Funciona de segunda a sexta hotel@villamare.com.br | (12) 3865-6744
das 08h às 11h e das 13h às 21h30.
www.villamare.com.br
Restaurante de pratos feitos de carnes, aves e peixes no geral. Funciona de
Restaurante Ninos
Av. Dr. Francisco Loup, 546
domingo a sexta - das 11h às 17h; e sábado - das 11h às 20h.
Restaurante
Trattoria
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BARES E RESTAURANTES
Bairro

Nome

Descrição

O restaurante oferece uma variedade de pratos, incluindo opções de peixes,
carnes, frangos, massas e saladas. Funciona de quinta a terça - das 13h às
21h30.
A casa tem como especialidade os prato de frutos do mar e pescados e conta
Restaurante Terral
com uma decoração rústica. Funciona de segunda a quinta - das 12h às 22h;
Maresias
sexta e sábado - das 12h às 22h30; e domingo - das 12h às 20h.
Servem tortas salgadas, doces e bolos. Funciona de sexta a domingo - das 09h
Restaurante Ticos
às 22h.
Restaurante
Ravenala

Santo Gole

Serena Restaurante

Localização e contato
Rua
Sebastião
Romão
César,
400
(12)
3865-5272
www.restauranteravenala.com.br
Rua
dos
(12) 3865-6488
Rua
Sebastião
(12) 3865-6650

Navegantes,
Romão

César,

542
45

Rua
Sebastião
Romão
César,
477
Casa noturna e bar, contam com um cardápio variado de drinks, cervejas e santogolemaresias@gmail.com| (12) 3865porções. Funciona de sábado - das 21h30 às 03h.
5044
www.santogolemaresias.com.br
Av.
Dr.
Francisco
Loup,
621
Restaurante de pratos feitos de carnes, aves e peixes.
(12) 3865-7142

Hamburgueria com variedade de lanches. Funciona diariamente - das 12h às
23h.
O bar conta como especialidade os frutos do mar e petiscos. Funciona de
Sqina Bar Maresias segunda, quarta e quinta - das 18h à 0h; e sexta, sábado e domingo - das 18h
às 02h.
O espaço que conta com música ao vivo, oferece como especialidade os pratos
Taberna Restaurante
executivos, lanches e bebidas. Funciona de quarta a sábado - das 11h às 22h.
O prato principal da casa são as esfihas abertas e fechadas de diversos
Waves Restaurante e
sabores. Funciona de domingo a quinta - das 20h às 0h30; e sexta e sábado Esfiharia
das 20h às 01h30.
Shake Loko
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Rua dos Navegantes, 407 - 447
Av.
Dr.
Francisco
Loup,
squina.com.br | (12) 3865-6111
Av.
Sebastião
(12) 3865-7478

Romão

Av.
Dr.
Francisco
(12) 3865-5476

1338

César,

407

Loup,

621
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BARES E RESTAURANTES
Bairro

Nome
Lanchonete
Marlene
Restaurante
Paúba

Paúba

Descrição
Oferecem opções de pratos com peixes, carnes e aves e uma variedade de
lanches. Funciona de quinta a terça - das 12h às 15h e das 18h à 0h; e quarta
- das 12h às 15h.
Especializados em frutos do mar, possuem também um bar e serviço de praia.
Canto
Funciona de segunda, terça e quinta - das 11h às 19h; e sexta, sábado e
domingo - das 9h às 22h.
Dona

Restaurante
Servem pratos executivos e opções de frutos do mar e peixes. Funciona
Escondidinho
do
sábado e domingo - das 11h30 às 18h.
Ademir
Pitomba's Bar e O restaurante oferece pratos comerciais para almoço, sendo os peixes a
Restaurante
especialidade. Funciona de segunda a sábado - das 11h às 15h.
Pontal da Cruz

Portal
Olaria

Restaurante
Compromisso

da Ceravolo's
Nostra

Topolândia

R. José Benedito de Almeida Ribeiro, 139
(12) 98297-0159
Rua
Bragança
Paulista,
150
(12) 3865-6539| marceloviscome@uol.com.br
Rua
(12) 3865-5569

Barbacena,

Rua Maria Francisca
(12) 98121-8007

68
Tavolaro,

178

Av. Dr. Manoel Hipólito do Rego, 1200
Sem Os principais pratos são os frutos do mar e as porções. Funciona diariamente
restaurantesemcompromisso@gmail.com
|
- das 11h às 23h.
(12) 3892-4409
Casa

A casa tem como especialidade a culinária italiana, contando com um
Av, Rod. Dr. Manoel Hipólito do Rêgo, 2915
cardápio variado de pizzas e massas. Funciona de terça, quarta, quinta e
(12) 3862-2871
domingo - das 19h às 23h; e sexta e sábado - das 19h à 0h.

Contam com pratos para almoço, tendo opções de aves, peixes e carnes.
Funciona diariamente - das 11h às 16h.
Restaurante que oferece espetos de diferentes tipos de carne, porções e
Espetaria Fino Sabor
bebidas. Funciona de terça a domingo - das 18h à 0h.
Dr.
Mundial Restaurante de comida caseira, com cardápio variado. Funciona de segunda
Restaurante
a sábado - das 10h30 às 15h.
Budegas Restaurante

São Francisco

Localização e contato

Lanchonete Família

R.
Martins
do
Val,
5
nil-matos@hotmail.com| (12) 3862-1852
Av.
Manoel
Teixeira,
645
(12) 3862-4471
R.
Joséfa
Santana
Neves,
33
(12) 3892-6749

Oferecem uma variedade de lanches. Funciona de segunda a sábado - das 10h R.
Antônio
às 23h; e domingo - das 10h às 20h.
(12) 98170-0037
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Pereira

Silva,

471
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BARES E RESTAURANTES
Bairro

Nome

Descrição

Lanchonete com um cardápio variado de lanches e pizzas. Funciona de terça
a domingo - das 19h às 23h.
Renascer Padaria e Servem diversas opções de lanches e pizzas. Funciona diariamente - das 06h
Lanchonete
à 0h.
Truta's Lanches

Restaurante
Pimenta

Localizado na beira da praia, pé na areia, servem pratos com carnes variadas
e frutos do mar. Funciona diariamente - das 10h às 18h.
Com estilo rústico, o restaurante oferece uma variedade de pratos a la carte,
Pimenta de Cheiro
sendo sua especialidade os peixes e frutos do mar. Funciona de segunda,
Toque Toque
quarta e quinta - das 12h às 22h; e sexta, sábado e domingo - das 12h às 23h.
Quiosque
Limão

Varadouro

R.
Joséfa
Santana
Neves,
(12) 98195-1628
R.
Onófre
Santos,
(12) 3893-1280

do A especialidade da casa são os marmitex de peixe, carne e aves. Funciona Rua
Montes
diariamente - das 11h às 16h.
(12) 3893-1386

Barracuda Beach Bar

Toque-Toque
Pequeno

Localização e contato

Lima

Quiosque na beira da praia de Toque-Toque Pequeno, possui diferentes tipos
de drinques e petiscos. Funciona por todo o verão, feriados e finais de semana
de sol.

Padaria
e A padaria oferece um cardápio variado de pães, café e variedade de lanches.
Lanchonete Prainha Funciona diariamente - das 05h30 às 19h30.
Em um ambiente simples, oferece uma variedade de lanches. Funciona de
Rel Lanchonete
segunda a sábado - das 11h às 16h.
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Claros,

375
591
150

R.
Dr.
Yojiro
Takaoka,
204
(12) 3864-9746
R.
Dr.
Yojiro
Takaoka,
790
pimentadecheirottp@uol.com.br | (12) 38649700
Rua Yojiro Takaoka, Ultima entrada p/ Praia,
706
quiosquelimalimao@gmail.com | (11) 999798478
quiosquelimalimao.wordpress.com
Av. Vereador Antônio Borges, 1125
(12) 3862-6248
R.
Euclídes
Matos,
115
(12) 3893-1196
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5.2.

Pizzarias
PIZZARIAS

Bairro

Nome

Barequeçaba Sino Pizzaria
Barra
Sahy

do Pizzaria
Matata

Descrição

R.
Luís
Roldani,
425
Com decoração rústica, a pizzaria oferece opções de pizzas doces e salgadas, além de
(12)
3862-6632
bebidas e sobremesas. Funciona de quarta a domingo - das 18h30 às 23h.
sinopizzaria.com.br
Hakuna Conta com opções de pizzas, bebidas e sobremesas. Funciona de quarta a domingo - das Rua
Pontal,
16
17h às 23h.
(12) 3863-6213

Barra do Una Vilarejo Maori Una
Empório da Pizza
Boiçucanga

Localização e contato

Pizzaria D'Italia
Pizzaria Julios 1

Servem pizzas de variados sabores em um ambiente simples e familiar.

Av. Magno dos Passos Bittencourt,
1020
(12) 3867-1824

O principal prato é a pizza, porém oferecem também comida caseira. Funciona de quarta
a segunda - das 11h às 15h com comida por quilo; e das 18h às 01h com pizzas.
Localizada dentro do Beira Mar Shopping, a casa oferece diversos sabores de pizzas.
Funciona de terça a domingo - das 18h às 23h.

Av.
Walkir
Vergani,
(12) 3865-2647
Av.
Walkir
Vergani,
(12) 3865-1289
Av.
Itaberaba,
A casa oferece um cardápio com variedade de pizzas. Funciona de segunda a sábado (11) 3924-0554
das 17h30 às 01h30; e domingo - das 17h30 à 0h.

695
614
2455

Pizzaria da Rosana

Localizada no Sertão de Cambury, a pizzaria oferece um cardápio variado de pizzas. Estr.
Rio
das
Funciona de segunda e terça - das 10h às 17h; e quarta a domingo - das 10h à 0h.
(12) 3865-2972

Pedras,

152

Pizzaria do Beto

Localizada no Sertão de Camburi, a casa oferece pizzas de diversos sabores. Funciona Rua
Maria
diariamente - das 18h à 0h.
(12) 3865-2972

Luisa,

46

Cambury

Pizzaria e Esfiharia
O restaurante oferece pizzas e esfihas de vários sabores, além de outras opções de Av.
Penélope,
Canto do Mar Siciliana do Canto do
lanches. Funciona diariamente - das 17h à 0h.
(12) 98223-8950
Mar
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PIZZARIAS
Bairro

Nome

Descrição

Pizzaria
Irmãos

Esfiharia Ambiente familiar com esfihas e pizzas de diferentes sabores. Funciona diariamente das 17h à 0h.
Além de pizzas de sabores variados, oferecem lanches, pastel e açaí. Funciona
Pizzaria Geração Pizza
diariamente - das 18h à 0h.
Praiana Pizzaria
Esfiharia

Localização e contato
R.
Nais,
(12) 3861-2014
R.
Castro
Alves,
(12) 3861-2724

e A casa tem um cardápio variado de esfihas e pizzas. Funciona diariamente - das 18h à Av.
Emílio
0h.
(12) 3861-2569

Granato,

195
145
945

R.
Ipiranga,
91
-4
A casa conta com uma variedade de pizzas salgadas e doces. Funciona de terça a
azzurapizzas.com.br | (12) 3892domingo - das 19h às 23h30.
1881
Mamutis Pizzaria e Servem pizzas e esfihas de diversos sabores, lanches, açaí e bebidas. Funciona Rua Sebastião Silvestre Neves, 68
Esfiharia
diariamente - das 18h à 0h.
(12) 3892-4000
Contam com uma variedade de pizzas no cardápio. Funciona de sexta e sábado - das 18h Av.
Dr.
Altino
Arantes,
18
Pizzaria A Palhoça
à 0h; e domingo - das 18h às 23h.
(12) 3892-2300
Azzura Pizzas

Centro

Enseada

Juquehy

Pizzaria Bonanza

O prato principal são as pizzas de diversos sabores, mas oferecem também pratos
Av. Dr. Altino
executivos e lanches no almoço. Funciona de terça a domingo - das 11h às 15h e das 16h
(12) 3892-1153
à 01h.

Pizzaria Pachecão

Localizada no centro histórico, contam com diversos tipos de pizzas. Funciona Av.
Dr.
Altino
diariamente - das 19h às 23h.
(12) 3893-1127

Praiana Pizzaria
Esfiharia

e

Arantes,
Arantes,

296
48

Av.
Emílio
Granato,
945
(12) 3861-2569
A pizzaria possui apenas delivery e conta com um cardápio com mais de quarenta R.
José
Ferro,
315
Disque Pizza Iguaçu
sabores de pizzas. Funciona diariamente - das 18h à 0h30.
(12) 3863-1941
Contam com uma variedade de pizzas no cardápio. Funciona de segunda - 24h; terça a R. Benedito Izidoro de Morães, 30
Pizza Bar e Arte Freijó
sábado - das 18h à 01h; e domingo - das 18h à 0h.
(12) 3863-2900
Servem variedade de pizzas e esfihas. Funciona diariamente - das 18h às 0h.
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PIZZARIAS
Bairro

Nome

Descrição

Pizzaria e Creperia Contam com uma variedade de pizzas e crepes. Funciona de quinta a domingo - das 18h
Massarê
à 0h.
Servem pizzas de diversos sabores, entre salgadas e doces. Funciona de quarta a
A Firma Pizzaria
segunda - das 19h às 02h.
Esquina da Pizza
Maresias

A pizzaria oferece serviço de delivery e diversos sabores salgados e doces. Funciona de
quarta a domingo - das 19h à 0h.
A casa serve uma variedade de pizzas salgadas e doces. Funciona de terça a domingo Pizzaria Novo Encanto
das 18h à 0h.
Pizzaria que fornece diferentes sabores de pizzas. Funciona de quarta a segunda - das
Pizzaria A Casa
19h à 0h.

Pizzaria da Vila
Porto Grande

Pizzaria Siciliana
Vucchella Pizzaria

São
Francisco

Av.
Mãe
Bernarda,
785
(12) 3863-1755
Rua Sebastião Romão César, 419
(12) 3865-6142

A casa de ambiente rústico conta com pizzas de diversos sabores. Funciona diariamente Rua
dos
Navegantes,
- das 18h à 0h.
(12) 3865-6281

Pizzaria da Villa

Paúba

Localização e contato

Rua
Nova
Iguaçu,
(12) 3865-7670
Rua
Nova
Iguaçu,
(12) 3865-6860
Rua
Jacarandas,
(12) 3865-7424

306
1257
865
61

Av. Guarda Mor Lobo Viana, 1213 A casa conta com um salão rodeado por jardins e diversas opções de pizzas salgadas e loja
5
doces, além de vinho. Funciona de terça a quinta e domingo - das 19h às 23h; e sexta e contato@davilapizzaria.com.br | (12)
sábado - das 19h às 23h30.
3892-1151
www.davilapizzaria.com.br
A especialidade da casa são os diversos sabores de pizzas, mas contam também com Av. Guarda Mor Lobo Viana, 966
esfihas e lanches. Funciona diariamente - das 18h à 0h.
(12) 3892-2571
Pizzaria em espaço rústico, oferecem variados tipos de sabores de pizzas e esfihas, além
Av. Guarda Mor Lobo Viana, 1135
de opções de lanches. Funciona de segunda a quinta - das 19h à 0h; sexta e sábado - das
(12) 3892-5190
19h às 01h30; e domingo - das 19h à 0h30.

Mamutis Pizzaria e A casa conta com um cardápio variado de pizzas, esfihas, lanches e bebidas. Funciona Av.
Manoel
Esfiharia
diariamente - das 18h à 0h.
(12) 3862-0007
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786
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PIZZARIAS
Bairro
Topolândia

Nome

Descrição

Localização e contato

Pit'z Top Pizzaria e Pizzaria com um menu variado de sabores de pizzas. Funciona diariamente - das 17h às Rua
José
Esfiharia
03h30.
(12) 3893-1362
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5.3.

Cafés
CAFÉS

Bairro

Cambury

Nome

Descrição

Localização e contato

Barbarelas Café

Estrada
do
Cambury,
1560
Café de estilo rústico. Servem salgados, doces, cafés e sorvete. Funciona de
(12) 3865-2606
domingo a quinta – das 08h30 às 20h; e sexta e sábado – das 08h às 23h.
https://barbarelas-cafe.business.site/

Pé de Café

Av.
Dr.
Altino
Arantes,
Localizado dentro de um prédio histórico, o café possui opções de cafés
(12) 3892-5424
quentes e gelados, doces e salgados. Funciona diariamente – das 09h às 20h.
pedecafe.ss@hotmail.com

Café da Mamãe

Pequeno café que serve opções de doces, salgados e cafés.
Funciona de segunda a sexta – das 08h30 às 19h30.

Cia do Café

O estabelecimento conta com variadas opções de lanches, salgados e doces, R. Sebastião Silvestre
além de cafés e sucos. Funciona de segunda a sexta – das 7h30 às 18h.
(12) 3892-3775

84

R. Alameda Ver. Mário Olegário Leite, 45
(12) 97410-7918

Centro

Café localizado dentro de uma livraria. O cardápio conta com bolos, doces e
Satelite Livraria e
Av.
Dr.
Altino
cafés. Funciona de domingo a quinta – das 08h às 22h; sexta – das 08h às
Cafeteria
(12) 3892-1892
22h30; e sábado – das 08h às 23h.
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Neves,

Arantes,

267

220
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CAFÉS
Bairro

Nome

Descrição

Localização e contato

O estabelecimento está localizado dentro do Juquehy Shopping e oferece
Av.
Mãe
opções diversificadas de pães, salgados, bolos e doces. Funciona de segunda
(12) 3863-1498
a sábado – das 09h às 20h.

Café Amarula

Bernarda,

452

Juquehy
Lungomare
Gourmet

Caffè Café gourmet com opções variadas de lanches, salgados, doces, sucos e cafés. R. Benedito Izidoro de Moraes, 538
Funciona diariamente – das 08h às 22h.
(12) 3863-3134

Maresias

Açaizeiro Surf Café

Além do café, o estabelecimento serve sucos e lanches naturais e açaí. Av.
dos
Funciona diariamente – das 9h às 22h.
(12) 99769-9723

Paúba

Mundico Café

As especialidades da casa são os cafés, lanches e a pizza no prato. Funciona Rua
Belo
de terça a domingo – das 10h às 22h.
(12) 3865-5569

São Francisco

Camaleão Café

Ambiente com decoração rústica e vista para o mar, o estabelecimento
R.
Martins
oferece uma variedade de cafés quentes e gelados, bolos e salgados. Funciona
(12) 3862-2124
de terça a domingo – das 08h às 19h.
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Navegantes,

Horizonte,

do

Val,

139

80

28
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5.4.

Sorveterias
SORVETERIAS

Bairro

Nome

Frutos
de
Camburi

Descrição

Goiás

Cambury

Centro

Localização e contato

Estrada do Camburi, 87
Filial de uma sorveteria de Goiás, o estabelecimento serve diferentes
frutosdegoiascamburi@gmail.com | (11)
sabores de sorvetes e picolés. Funciona de domingo a quinta – das 14h às
98123-9174
22h; e sexta e sábado – das 14h às 23h.
www.frutosdegoias.com.br

Sorveteria Rochinha

Alameda Patriarca Antônio José Marques,
Os sorvetes Rochinha são tradicionais do litoral norte de São Paulo. A casa
932
oferece diferentes sabores de picolés e sorvetes, principalmente opções de
(12)
99720-0264
|
frutas.
camburi@sorvetesrochinha.com.br

Sorveteria Rocha I

Av. Dr. Altino Arantes, 200 (Rua da Praia)
Sorveteria tradicional de São Sebastião. Possuem diferentes lojas pelo
contato@sorveteriarocha.com.br | (12)
município e servem sorvetes e açaí. Funciona de segunda a quinta – das 09h
3892-4552
às 22h30; e sexta a domingo – das 09h até o fim do movimento na rua.
www.sorveteriarocha.com.br

Surfeteria

O estabelecimento serve diferentes marcas e tipos de sorvetes e também Rua Nova Iguaçú,
contam com opções de açaí e cafés. Funciona diariamente – das 10h às 22h. (11) 98688-5579

Rochinha Maresias

Av. Doutor Francisco Loup, 792
Os sorvetes Rochinha são tradicionais do litoral norte de São Paulo. A casa
maresias@sorvetesrochinha.com.br | (12)
oferece diferentes sabores de picolés e sorvetes, principalmente opções de
3865-7675
frutas.
www.sorvetesrochinha.com.br

Maresias
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5.5.

Vida Noturna
VIDA NOTURNA

Bairro

Barra do Una

Nome

Descrição

Localização e contato

Balneário Praia

Av. Magno dos Passos Bittencourt, 935
A casa noturna está localizada em frente ao Rio Uma e conta com festas de contato@balneariopraia.com.br | (12)
música eletrônica e samba que duram até o amanhecer.
3867-1652
www.night.balneariopraia.com.br

Santo Gole

R. Sebastião Romão César, 477
A casa que funciona como bar e balada é focada na música rock e shows ao santogolemaresias@gmail.com
vivo.
3865-5044
www.santogolemaresias.com.br

Sirena

Tradicional casa noturna de Maresias, o Sirena faz festas temáticas e tem R.
José
Romão
Cesar,
418
como principal música a eletrônica. É palco também de apresentações de reservas@sirena.com.br | (12) 99116-5760
DJ’s e shows internacionais.
www.sirena.com.br

Maresias

Praia Preta da
Banana’s Beach Club
Costa Sul

|

(12)

O estabelecimento tem como principal atração a música eletrônica e shows Rod. Rio-Santos Km, 174
de músicos e bandas nacionais. Do local é possível avistar o atrativo As Ilhas, (12) 3863-1644
sendo um dos principais pontos da casa.
www.bananasbeachclub.com.br
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6.

Meios de hospedagem
Para inventariar a oferta de meios de hospedagens de São Sebastião,

buscaram-se as opções que constam no portal do Cadastur. Foram identificados 125
estabelecimentos de diferentes categorias – chalé, flat, hostel, hotel, pousada, resort
e residencial. Destes, 60 disponibilizaram o número de unidades habitacionais e
leitos, conforme especificado no quadro abaixo.
Tabela 23 Valor total de unidades habitacionais e leitos

Tipo de hospedagem

Unidades Habitacionais

Leitos

Chalé e Flat

10

40

Hotel

957

1.965

Pousada

661

1.839

Residencial e Resort

18

64

1.646

3.908

Total

Fonte: Planisa, 2020.

Além dos estabelecimentos constados no cadastro nacional, o município
ainda possui em torno de outras 110 opções de meios de hospedagens distribuídos
pelo seu território.
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6.1.

Chalé e Flat

MEIOS DE HOSPEDAGEM – CHALÉ E FLAT
Bairro

Nome

Arco-Íris Chalé I

Arco-Íris Chalé II

Unidade
Habitacional
10

N/I

Leitos

Jungle Beach

N/I

N/I

CNPJ

40

R.
Sebastião
Romão
César,
72
(12)
3865-1171
39.046.446/0001-92
arcoiris@arcoirischales.com.br
www.arcoirischales.com.br

N/I

Rua
Nova
Iguaçú,
640
(12)
3865-1171
67.658.880/0001-69
arcoiris@arcoirischales.com.br
www.arcoirischales.com.br

N/I

Av.
dos
Navegantes,
61
(12)
98143-6788
97.552.871/0001-50
chalesdopaulo@ig.com.br
www.chalesdopaulomaresias.com

N/I

Rua
Alfredo
do
Vale,
169
(11)
95169-9925
26.178.926/0001-65
contato@junglebeach.tur.br
www.junglebeach.tur.br

Maresias
Chalés do Paulo

Localização e contato
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6.2.

Hostel

MEIOS DE HOSPEDAGEM - HOSTEL
Bairro

Nome

Hostel Central

Leitos

N/I

N/I

Expedicionários
Brasileiros,
259
(12)
2103-6685 34.600.013/0001-13
hostelcentralsaosebastiao.com.br

Centro

Maresias

CNPJ

Unidade
Habitacional

Localização e contato

São Sebastião Hostel 2

N/I

N/I

Rua Vereador Mário Olegário Leite, 121
(12)
98194-3650
35.523.482/0001-93
saosebastiaohostel@gmail.com
www.saosebastiaohostel.com.br

Hospeda Maresias

N/I

N/I

Rua
Atlantis,
(12) 3865-5152

Hostel Caiçara Maresias

N/I

N/I

Maresias Hostel

N/I

N/I

61

32.128.771/0001-55

Av.
Dr.
Francisco
Loup,
500
(12) 3865-6324 | (12) 99714-1427
35.417.415/0001-40
hostelcaicaramaresias@gmail.com
https://www.hostelcaicara.com.br/
R. Sebastião Romão César, 406
(12) 3865-6612 | (11) 99890-4667
04.600.032/0001-89
reservas@maresiashostel.com
http://www.maresiashostel.com/
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6.3.

Hotel

MEIOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL
Bairro

Arrastão

Baleia

Nome

Arrastão

Praia da Baleia

Barequeçaba Praia Hotel

Barequeçaba

Unidade
Habitacional
34

9

22

Leitos

Localização e contato

CNPJ

82

Av. Dr. Manoel Hipólito do Rego, 2097
(12)
3862-0099
71.039.754/0001-01
hotelarrastao@terra.com.br
www.hotelarrastao.tur.br

36

R. Joaquim M. Macedo, 219
(12) 3863-6608
reservas@pousadadapraiadabaleia.com.b 02.425.517/0001-58
r
www.pousadadapraiadabaleia.com.br

120

R. Ivair de Azevedo Marques, 391
(12)
3862-6363
64.167.299/0001-56
barehotel@barehotel.com.br
www.barehotel.com.br

Portal da Praia

N/I

N/I

R. Ivair Azevedo Marquês, 400
(12)
3862-6937
17.134.003/0001-10
hotelportaldapraia@hotmail.com
www.hotelportaldapraia.com.br

Portal de Barequeçaba

19

78

R.
Honorato
Vicente,
565
(12)
3862-7050 00.012.995/0001-00
www.hotelportalbare.com.br
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MEIOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL
Bairro

Barra do Sahy

Barra do Una

Nome

Unidade
Habitacional

Leitos

Pris Hotel

13

55

Valentina Praia Hotel

26

76

Aldeia do Sahy

Canoa

Atena Praia Hotel

40

16

34

40

CNPJ

R.
Luiz
Roldani,
51
(12) 3862-6568 | (11) 98208-6166
00.345.599/0001-03
contato@prishotel.com.br
www.prishotel.com.br
R. Ivair de Azevedo Marques, 505
(12) 3862-6939
12.822.063/0001-02
contato@valentinapraiahotel.com.br
www.valentinapraiahotel.com.br

130

R.
Adelino
Tavares,
64
(12)
3863-6366
46.513.644/0001-84
aldeiadesahy@gmail.com
www.sahy.tur.br

45

Av. Magno Passos
(12)
hotel@canoa.com.br
www.canoa.com.br

68

R. Filisbino Teodoro da Silva, 85
(12) 3865-3409 | (13) 99654-0604
04.312.761/0001-30
atena@atenapraiahotel.com.br
www.atenapraiahotel.com.br

120

R. Hilarião Crisólogo de Matos, 183
(12) 3865-1353
mobydick@hotelmobydyck.com.br
www.hotelmobydyck.com.br

Boiçucanga
Moby Dyck

Localização e contato
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22.830.352/0001-07
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MEIOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL
Bairro

Boracéia

Nome

Unidade
Habitacional

Leitos

Vila da Mata

13

35

Salvetti Praia Hotel

92

N/I

Localização e contato

CNPJ

R. Itaberaba, 605
(12) 3865-1455
07.726.213/0001-44
reservas@viladamata.com.br
www.viladamata.com.br
Rod.
Rio
Santos,
Km
190,5
(12) 3867-6317 | (12) 98283-8249
03.451.623/0002-50
reservas@salvettipraiahotel.com.br
www.salvettipraiahotel.com.br

Beach Hotel Cambury

41

N/I

Estrada
do
Camburi,
nº
247
(12)
3865-1452
66.705.658/0001-07
info@beachhotelcambury.com.br
www.beachhotelcambury.com.br

Beach Hotel Sunset

N/I

N/I

Estrada
do
Camburi,
691
(12)
3865-2188 66.705.658/0002-98
www.sunsethotel.com.br/

N/I

R. Reginaldo Flávio Correia, 293
(12) 3865-2327 | (12) 3865-1782
15.150.671/0001-06
reservas@ventosdocamburi.com.br
www.ventosdocamburi.com.br

40

Estrada
do
Camburi,
1113
(12) 3865-4920 | (12) 3865-8339
07.914.445/0001-26
pousada@villacamboa.com.br
www.villacamboa.com.br

Cambury
Ventos do Camburi

Villa Camboa

N/I

14
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MEIOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL
Bairro

Centro

Juquehy

Unidade
Habitacional

Nome

Leitos

Roma

40

N/I

Juquehy Beach Hotel

50

N/I

Juquehy Praia Hotel

N/I

La Plage Hotel

N/I

Beach Hotel Jureia - Amarras

N/I

24

CNPJ

Pça. Major João Fernandes, 174
(12)
3892-4622
62.114.723/0001-79
hotelroma@terra.com.br
www.hotelroma.tur.br
Av.
Mãe
Bernarda,
25
(12)
3891-1500
06.696.923/0001-06
info@beachhoteljuquehy.com.br
https://juqueihotel.com.br/

N/I

Av.
Mãe
Bernarda,
3221
(12) 3891-1000 | (12) 99715-7567
53.676.987/0001-25
contatosite@juquehy.com.br
www.juquehypraia.com.br

N/I

Av.
Mãe
Bernarda,
2020
(12)
3863-3434
09.352.707/0001-31
contato@juquehylaplagehotel.com.br
www.juquehylaplagehotel.com.br

N/I

R.
Kuikuros,
(11)
info@amarras.com.br
www.amarrashotel.com.br

186
4750-3000

65

R.
Xavantes,
(12) 3867-1667 | (12)
info@sambaqui.com.br
www.hotelsambaqui.com.br

57
3867-1291

Juréia
Sambaqui

Localização e contato
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MEIOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL
Bairro

Nome

Unidade
Habitacional

Leitos

Amoreiras

33

128

Beach Hotel Maresias

94

188

Localização e contato

CNPJ

R. Sebastião Romão César, 600
(12)
3865-6463
02.760.997/0001-03
amoreiras@amoreiras.com.br
www.amoreiras.com.br
Av.
Francisco
Loup,
1109
(12)
3891-7500
02.445.871/0001-44
info@beachhotelmaresias.com.br
www.beachhotelmaresias.com.br

Canto do Rio

30

110

Av.
Dr,
Francisco
Loup,
338
(12) 3865-6552 | (11) 98799-5245
21.099.843/0001-67
cantodorio@uol.com.br
www.hotelcantodorio.com.br

Coconuts's

70

N/I

Av.
Dr.
Francisco
Loup,
1090
(12)
3865-7875 03.306.675/0001-51
www.coconutshotel.com.br

N/I

R.
Silvina
Alta
Salles,
129
(12) 3865-6678 | (12) 3865-7589
03.942.354/0001-43
katmandu@katmandumaresias.com.br
www.katmandumaresias.com.br

N/I

R.
Benedito
Brás
Moreira,
20
(12)
3865-6478
18.254.551/0001-47
contato@hotelkiribati.com.br
www.hotelkiribati.com.br

Maresias

Katmandu Hotel e Pousada

Kiribati

N/I

N/I
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MEIOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL
Bairro

Nome

Unidade
Habitacional

Leitos

CNPJ

Rua
Bras
Fidelis
Moreira,
38
(11)
98334-4730
21.844.184/0001-46
tocadaanita@gmail.com
www.tocadaanitamaresias.com.br
Av.
Paquetá,
423
(12) 3865-6667 | (12) 3865-6727
05.212.175/0001-86
consulta@tocadapraia.com.br
www.tocadapraia.com.br

Toca da Anita

N/I

N/I

Toca da Praia

21

65

Villa'I Mare

36

136

R.
Nova
Iguaçú,
349
(12) 3865-6744 |(12) 99744-5708 01.002.813/0001-83
www.villamare.com.br

N/I

R.
Jacarandás,
165
(11) 3842 7764 | (11) 99988-9864
05.377.798/0001-09
antonio@ciribaipraiahotel.com.br
www.ciribaipraiahotel.com.br

58

R.
dos
Jacarandás,
303
(12)
3865-6465
04.249.581/0001-50
pauba@paubabeach.com.br
www.paubabeach.com.br

N/I

R.
Ermínio
Della
Guardia,
51
(12) 3892-6769 | (12) 98150-3500
12.952.507/0001-24
hotelveleiro51@gmail.com
www.hotelveleiro.com

Ciribaí Praia Hotel

N/I

Paúba
Paúba Beach Hotel

Pontal da Cruz

Localização e contato

Veleiro

16

N/I
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MEIOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL
Bairro

Unidade
Habitacional

Nome

Guarda Mor

Porto Grande

Porto Grande
Convention

Hotel

Recanto dos Pássaros

Praia Deserta

Toque
Grande

Toque

Varadouro

Abricó Beach Hotel

Ilha de Toque Toque

Jota

&

Leitos

31

93

31

71

64

N/I

13

N/I

Localização e contato

CNPJ

Av. Guarda Mór Lobo Viana, 1268
(12) 3892-3620 | (12) 98150-3500
07.970.140/0001-31
reserva@hotelguardamor.com.br
www.hotelguardamor.com.br
Av. Guarda Mór Lobo Viana, 1440
(12)
3892-1101
29.971.613/0001-58
reservas@portograndehotel.com
www.portograndehotel.com.br

176

Av. Guarda Mór Lobo Viana, 822
(12) 3892-2046
recantodospassaros@terra.com.br
www.recantodospassaros.tur.br

N/I

Rod. Dr. Manoel Hipólito do Rêgo, 323
(12) 3893-1029 | (12) 99611-8662
15.682.597/0001-79
info@abricobeachhotel.com.br
www.abricobeachhotel.com.br/

26

Av. Manoel Hipólito do Rego, 1285
(12)
3864-9112
07.788.345/0001-09
reservas@ilhadetoquetoque.com.br
www.ilhadetoquetoque.com.br

N/I

Av. Dr. Manoel Hipolito do Rego, 1000
(12)
99120-2663
58.825.571/0001-45
hoteljota@gmail.com
www.hoteljota.com
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6.4.

Pousada

MEIOS DE HOSPEDAGEM - POUSADA
Bairro

Nome

Castelinho

Estrela Mare Pousada

Unidade Habitacional

N/I

N/I

Leitos

Vila Barequeçaba

Barra do Sahy

Aroeira

19

N/I

16

CNPJ

N/I

R.
Honorato
Vicente,
160
(12) 3862-6746 | (11) 98707-9262
13.314.066/0001-06
pousadadocastelinhoss@gmail.com
www.pousadacastelinho.org

N/I

R.
Honorato
Vicente,
161
(12)
3862-6115
21.542.009/0001-02
pousadaestrelamare@gmail.com
www.pousadaestrelamare.com

62

R.
Hermes
da
Fonseca,
90
(12)
3862-6231
04.719.731/0002-23
nayanepousada@uol.com.br
www.pousadanayane.com.br

N/I

R.
Hugo
Dehn,
267
(12)
3862-7200
16.973.368/0001-76
reservas@pousadavilabarequecaba.com.br
https://pousadavilabarequecaba.com.br/

50

R.
Adelino
Tavares,
620
(12)
3863-6626
33.803.682/0001-20
pousada@pousadaaroeira.com.br
www.pousadaaroeira.com.br

Barequeçaba
Nayane

Localização e contato
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MEIOS DE HOSPEDAGEM - POUSADA
Bairro

Nome

Unidade Habitacional

Leitos

Parcel das Ilhas

N/I

N/I

Pousada da Foca

20

48

Localização e contato

CNPJ

R. Manoel Candido dos Santos, nº 61
(12) 3863-6248 | (12) 99776-0229
26.202.335/0001-86
contato@parceldasilhas.com.br
www.parceldasilhas.com.br
R. Adelino Tavares, 315
(12) 3863-6880
04.860.111/0001-29
reservas@pousadadafoca.com.br
www.pousadadafoca.com.br

Canto Verde

21

86

R.
Manoel
Nunes
Passos,
200
(12)
3865-3335
04.751.161/0001-78
contato@pousadacantoverde.com.br
www.pousadacantoverde.com.br

Casarão

20

72

R. Apiacas, 44
(12) 3865-1690
www.casaraopousada.com.br

Cavalo Marinho

N/I

N/I

(12)
3865-1666
pousada@cavalomarinho.com.br
00.636.034/0001-77
www.cavalomarinho.com.br

N/I

Tr.
Amauri
Teixeira
Leite,
48
(12)
3865-1317
03.824.284/0001-29
zenaide_ferreira@uol.com.br
www.pousadaceuazul.com.br

Boiçucanga

Céu Azul

N/I
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MEIOS DE HOSPEDAGEM - POUSADA
Bairro

Nome

Leitos

Di Mari

N/I

N/I

Maori

N/I

N/I

Mariuá

Pérola da Mata

Raios de Luar

Boracéia

Unidade Habitacional

Boracéia Beach

14

N/I

N/I

21

Localização e contato

CNPJ

Av.
Walkir
Vergani,
833
(11) 3021-6838 | (12) 3865-4711
07.131.796/0001-60
dimari@dimari.com.br
www.dimari.com.br
Av.
Walkir
Vergani,
121
(11)
99926-2643
08.361.406/0001-01
maoripousada@gmail.com
www.pousadamaori.com.br

40

Estrada
do
Cascalho,
301
(12)
3865-2229
02.016.666/0001-63
contato@pousadamariua.com.br
www.pousadamariua.com.br

N/I

R. Antonio Ledo dos Santos, 166
(12)
3865-2895
07.417.016/0001-43
peroladamata@hotmail.com
www.peroladamata.com.br

N/I

R.
das
Apiacas,
74
(12)
3865-1405
21.995.160/0001-98
lola_matos@hotmail.com
www.pousadaraiosdeluar.com.br

84

Al.
Cubatão,
22 05.907.862/0001-16
(12)
3867-6688
contato@pousadaboraceiabeach.com.br
www.pousadaboraceiabeach.com.br
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MEIOS DE HOSPEDAGEM - POUSADA
Bairro

Cambury

Nome

Unidade Habitacional

Leitos

Localização e contato

CNPJ

Rod. Dr. Manoel Hipólito do Rego, 888
(12)
3867-6599
23.512.151/0001-24
reservas@pousadahbpoint.com.br
www.pousadahbpoint.com.br
R.
Tijucas,
895
(12)
3865-1661
02.186.171/0001-82
reservas@portaldocacau.com.br
www.portaldocacau.com.br

HB Point

N/I

N/I

Portal do Cacau

N/I

N/I

Pousada das Praias

N/I

N/I

R. do Piaui, 95
(11) 3085-3076
www.pousadadaspraias.com.br

N/I

R.
das
Rosas,
310
(12)
3865-1367
11.371.396/0001-08
pinheirocamburi@uol.com.br
www.pousadadopinheirocamburi.com.br

N/I

Rua
das
Rosas,
139
(12)
3865-1412
23.065.901/0001-67
reservas@pousadadorosa.com.br
www.pousadadorosa.com.br

70

R. Reginaldo Flávio Correa, 1262
(12) 3865-1513
reservas@solardecamburi.com.br
www.solardecamburi.com.br

Pousada do Pinheiro

Pousada do Rosa

Solar de Camburi

N/I

N/I

30
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27.438.236/0001-60
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MEIOS DE HOSPEDAGEM - POUSADA
Bairro

Nome

Tree Park Cambury

Villa Bebek

Villa Manakás

Ana Doce

Centro

Ipê

Pousada da Sesmaria

Unidade Habitacional

Leitos

N/I

N/I

Rua
das
(12)
www.burygalo.com.br

100

R. Zezito, 351
(12) 3865-3320 | (12) 3865-2230
villabebek@villabebek.com.br
www.villabebek.com.br

28

Estrada
Rio
das
Pedras,
2828
(12)
3865-4248
11.168.299/0001-04
info@villamanakas.com.br
www.villamanakas.com.br

59

R. Expedicionários Brasileiros, 196
(12)
3892-1615
67.485.474/0001-41
anadocess@terra.com.br
www.pousadaanadoce.com.br

N/I

R.
Três
Bandeirantes,
125
(12)
3893-1698
25.206.299/0001-66
pousadaipesaosebastiao@gmail.com
www.pousadaipesaosebastiao.com.br

40

R.
São
Gonçalo,
190
(12)
3892-2347
05.870.502/0001-97
sesmaria@pousadadasesmaria.com.br
www.pousadadasesmaria.com.br

44

13

26

N/I

18

Localização e contato
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Rosas,

CNPJ

40
3865-3148 11.484.031/0001-81

23.317.806/0001-03
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MEIOS DE HOSPEDAGEM - POUSADA
Bairro

Enseada

Nome

M&A

Bico Verde

Chez Louise at Loius

Juquehy

Etoile

Ilhas de Juquehy

Irashai

Unidade Habitacional

Leitos

N/I

N/I

Av.
Boulevard,
(12)
3861
pousadamea@gmail.com

N/I

R.
Tiradentes,
91
(12)
3863-2567
04.817.134/0001-50
pousada@pousadabicoverde.com.br
www.pousadabicoverde.com.br

32

Av.
Mãe
Bernarda,
1563
(12)
3863-1103
04.041.328/0001-07
pousada@louiselouis.com.br
www.louiselouis.com.br

N/I

Av. Benedito Izidoro de Moraes, 352
(12)
3863-3008
09.614.725/0001-44
atendimento@pousadaetoile.com.br
www.pousadaetoile.com.br

60

R. Argemiro Amâncio dos Santos, 201
(12)
3863-1549
61.014.841/0001-42
pousadajuquehy@uol.com.br
www.juquehy.tur.br

N/I

Rua Claudio Izidoro do Espirito Santo, 525
(12)
3863-2275
11.568.191/0001-09
contato@pousadairashai.com.br
www.pousadairashai.com.br

N/I

15

N/I

23

N/I

Localização e contato

Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

CNPJ
290
2331 32.819.139/0001-58
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MEIOS DE HOSPEDAGEM - POUSADA
Bairro

Nome

Unidade Habitacional

Leitos

Jabuti

N/I

N/I

Mata Atlântica

19

40

Montão do Trigo

Moryba

Pousada do Almirante

Recanto Verde

20

17

N/I

N/I

Localização e contato

CNPJ

Rua
Ataíde
I.
Santos,
374
(12)
3863-1237
16.945.483/0001-37
pousadajabuti@gmail.com
www.pousadajabutijuquehy.com.br
R.
Gerôncio
Bento
Pereira,
278
(12)
3863-2033
04.869.554/0001-80
reservas@pousadamataatlantica.com.br
www.pousadamataatlantica.com.br

N/I

R.
Silvio
Borges,
196
(12)
3863-1129
05.975.620/0001-60
pousadamontaodotrigo@terra.com.br
http://pousadamontaodotrigo.com.br/

46

Av.
Mãe
Bernarda,
1550
(12)
3863-2672
10.314.051/0001-41
pousada@moryba.com.br
www.moryba.com.br

N/I

R. Maria Madalena Faustino, 201
(12)
3863-1514
05.790.398/0001-20
pa@pousadadoalmirante.com.br
www.pousadadoalmirante.com.br

N/I

R. Benedito Vitorino dos Santos, 197
(12)
3863-2451
atendimento@recantoverdepraiahotel.co 24.405.460/0001-68
m.br
www.recantoverdepraiahotel.com.br
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MEIOS DE HOSPEDAGEM - POUSADA
Bairro

Nome

Unidade Habitacional

Leitos

Rosa dos Ventos

12

44

Sol e Mar

N/I

N/I

Localização e contato

CNPJ

R. Maria Madalena Faustino, 402
(12)
3863-1956
23.103.240/0001-17
reserva@rosadosventosjuquehy.com.br
www.rosadosventosjuquehy.com.br
Av. Benedito Izidoro de Moraes, 392
(12) 3863-1666
contato@pousadasolemaremjuquehy.com. 09.099.704/0001-38
br
www.pousadasolemaremjuquehy.com.br

Tupinambá

17

60

R. Athaide Izidoro dos Santos, 1026
(12)
3863-1664
15.380.968/0001-68
pousada@pousadatupinamba.com.br
pousadatupinambas.com.br

Vila do Sol

N/I

N/I

R. Maurício Benedito Faustino, 686
(12) 3863-2519 | (12) 99776-5370 31.696.620/0001-30
www.viladosoljuquehy.com.br

Vila Juquehy

16

64

Vila Real

20

N/I

Av. Benedito Izidoro de Moraes, 222
(12)
3863-2505
07.628.236/0001-16
contato@pousadavilajuquehy.com.br
https://www.pousadavilajuquehy.com.br/
R.
Semeão,
20
(12)
3863-1896
02.305.706/0001-97
contato@pousadavilareal.com.br
www.pousadavilareal.com.br
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MEIOS DE HOSPEDAGEM - POUSADA
Bairro

Nome

Villa Encanto

Juréia

Maresias

Unidade Habitacional

Leitos

Localização e contato

CNPJ

N/I

N/I

R.
Joana
Assumpção,
140
(12)
3863-1248 10.231.247/0001-72
www.vilaencanto.com.br

Villa Marítima

N/I

N/I

Av. Benedito Izidoro de Morais, 242
(12)
3863-1422
15.134.996/0001-03
pousada@villamaritima.com.br
www.villamaritima.com.br

Bella Jureia Cama & Café

N/I

N/I

R.
Bacuris,
(11) 3682-0613

Azul da Cor do Mar

22

50

Beira Mar

16

49

Canto Mágico

N/I

N/I

321

36.303.848/0001-37

Av.
Dr.
Francisco
Loup,
1004
(12)
3865-6484
06.319.186/0001-22
azul.mar@uol.com.br
www.azuldacordomar.com.br
Av.
Dr.
Francisco
Loup,
1111
(12)
3865-7327
04.207.004/0001-04
info@maresiasbeiramar.com.br
www.maresiasbeiramar.com.br
R.
da
Sudelpa,
264
(12)
3865-6400
02.785.240/0001-74
cantomagico@cantomagico.com.br
www.cantomagico.com.br
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MEIOS DE HOSPEDAGEM - POUSADA
Bairro

Nome

Unidade Habitacional

Leitos

Localização e contato

CNPJ

Delta Mar Pousada

N/I

N/I

R.
Nova
Iguaçu,
339
(12)
3865-6193
25.302.164/0001-02
deltamarpousada@hotmail.com
www.deltamarpousada.com.br

Mareatoa

N/I

N/I

Rua
Elis
Regina,
59
(12)
3865-5218 07.115.381/0001-01
www.mareatoa.com.br

Kyrios Maresias

11

28

R.
Colombo,
(12)
www.kyriospousada.com.br

Mar Deny

N/I

N/I

Mosaico Brasil

N/I

N/I

Mosaico de Maresias

N/I

N/I

291
98133-7729 04.436.423/0001-00

Al.
Das
Estrelas,
76
(12)
3865-7834
05.389.526/0001-29
maresias@pousadamardeny.com.br
www.pousadamardeny.com.br
R.
João
Vieira,
241 37.021.263/0001-97
(12)
3865-5252
reservas@pousadamosaico.com.br
www.pousadamosaico.com.br
R.
João
Vieira,
171
(12)
3865-5252 02.289.584/0001-92
www.mosaicodemaresias.com.br
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MEIOS DE HOSPEDAGEM - POUSADA
Bairro

Nome

Nusa Dua

Pantai Maresias

Pé da Mata

Porto Mare

Pousada dos Condes

Pousada dos Lobos

Unidade Habitacional

Leitos

N/I

N/I

R.
Sebastião
Romão
César,
278
(12)
99759-8270 07.151.121/0001-83
www.pousadanusadua.com

N/I

R.
Sebastião
Romão
César,
560
(12)
3865-5385
05.933.335/0001-86
reservas@pantaimaresias.com.br
www.pantaimaresias.com.br

N/I

R.
Nova
Iguaçú,
1992
(12)
3865-5019
34.446.384/0001-92
pedamata@uol.com.br
www.pedamata.com

N/I

R.
Sebastião
Romão
César,
400
(12) 3865-5272 | (12) 3865-6332
08.071.439/0001-17
reservas@pousadaportomare.com.br
www.pousadaportomare.com.br

96

R. Antônio Serafin Fidêncio, 155
(12)
3865-6322
33.216.093/0001-45
reservas@pousadadoscondes.com.br
www.pousadadoscondes.com.br

64

R.
dos
Mergulhões,
225
(12)
3865-6147
reservas@pousadadoslobosmaresias.com. 04.294.623/0001-75
br
www.pousadadoslobosmaresias.com.br

N/I

N/I

N/I

30

21

Localização e contato
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CNPJ

222

MEIOS DE HOSPEDAGEM - POUSADA
Bairro

Nome

15

40

Refúgio Maresias

20

56

Tubes Maresias

Vida Mansa

Toque

Leitos

Pura Vida

Tambayba

Toque
Pequeno

Unidade Habitacional

Aparas

77

N/I

19

CNPJ

R. Sebastião Romão César, 184
(12) 3865-6402
04.892.510/0001-71
contato@puravidamaresias.com.br
www.puravidamaresias.com.br
R.
Olimpio
Romão
César,
325
(12)
3865-6280
25.007.767/0001-73
pousada@refugiomaresias.com.br
www.refugiomaresias.com.br
Rua Sebastião Romão César, 658
(12)3865-6620
reservas@tambayba.com.br
www.tambayba.com.br

270

N/I

Localização e contato

64.787.450/0001-59

N/I

R.
Silvina
Auta
Salles,
44
(12)
3865-7229
04.926.742/0001-01
reservas@tubesmaresias.com.br
www.tubesmaresias.com.br/

N/I

Av.
Dr.
Francisco
Loup,
853
(12)
3865-6227
28.608.042/0001-29
vidamansamaresias@gmail.com
https://www.vidamansamaresias.com.br/

68

Al.
Yojiro
Takakoa,
220
(12)
3864-9117
04.814.498/0001-87
info@pousadaaparas.com.br
www.pousadaaparas.com.br
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MEIOS DE HOSPEDAGEM - POUSADA
Bairro

Nome

Pousada Toque Toque

Recanto do Pacheco

Unidade Habitacional

N/I

N/I

Leitos

Localização e contato

CNPJ

N/I

Rod. Dr. Manoel Hipólito do Rego, 966 - SP
55
(12)
3864-9334 04.471.631/0001-40
pousada.toquetoque@terra.com.br
www.pousadatoquetoque.com.br

N/I

Rod. Dr. Manoel Hipólito do Rego, 27 - SP 55
(12)
3864-9102
19.495.883/0001-86
recantodopacheco@gmail.com
www.pousadarecantodopacheco.com.br
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6.5.

Residencial e Resort

MEIOS DE HOSPEDAGEM – RESIDENCIAL E RESORT
Bairro

Nome

Água de Bare

Unidade Habitacional

N/I

Leitos

18

CNPJ

N/I

Al.
dos
Eucaliptos,
66
(11)
99904-8723
25.007.767/0001-73
contato@aguasdebare.com.br
http://aguasdebare.com.br/

64

R.
Dr.
Paulo
Costa,
653
(12)
3862-6703
65.720.880/0002-05
vistabela@vistabela.com.br
www.vistabela.com.br

Barequeçaba
Vistabella Resort

Localização e contato
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7.

Agências de viagens
Através do Cadastur, identificou-se 21 agências de viagens receptivas ou

emissivas em São Sebastião. Apesar de o município ter outras agências operando, foi
adotado o mesmo critério dos meios de hospedagem e detalhadas nesse inventário
apenas aquelas que possuem o cadastro de turismo no sistema nacional.
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
Nome

Descrição

Localização e contato
Rua Rio de Janeiro,
(11)
afturismo22@gmail.com

36

- Juquehy
93376-3415

AF Turismo

Agência de turismo emissivo com pacotes para destinos nacionais.

#VemPraIlha

Rua José Machado Rosa, 289 - Itatinga
Realizam passeios de barco, lanchas, embarcações de pesca e aluguel de
(12)
98156-0079
|
(12)
98125-6437
embarcação.
#vemprailha@gmail.com

Canine Vivências

Rua Doutor Manoel Hipólito do Rego - Portal da
Olaria
Focados em passeios culturais guiados, que valorizam a cultura local. Os passeios
(13)
98115-4338
são personalizados.
abreupatriciamaria@gmail.com
www.caninevivencias.com.br

Defender Tour

Estr.
Maquininha,
999
Agência de passeios náuticos, conta com passeios pelas ilhas de São Sebastião (Ilha
(12)
99161-2626
|
(12)
das Couves, As Ilhas, Ilhas do Gato) e por Ilhabela. Também alugam barcos, fazem
jorge@defendertour.com.br
passeios de pesca esportiva e cursos práticos de navegação e marinharia.
www.defendertour.com.br

Dreamsurf
Turismo

Viagem

Rua Praia Bertioga, 23N
e Agência de turismo emissivo especializada em viagens de surf em destinos nacionais (11)
e internacionais.
contato@dreamsurftur.com.br
www.dreamsurftur.com.br
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99645-0502

-

Cambury
99310-2844
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
Nome

Eco Experience

Fragatas
Turismo

Viagens

Descrição

Localização e contato

R. Benjamim Manoel do Santo, 180 - Boiçucanga
Agência de ecoturismo que oferece passeios de trilhas, rapel, birdwatching e
(12)
3865-3893
|
(12)
99660-3418
etnoturismo na Reserva Indígena Ribeirão Silveiras. Também possui passeios de
ecoexperience1@gmail.com
barco pelas ilhas de São Sebastião.
www.ecoexperience.com.br
Av. Duque de Caxias,
e Agência de turismo emissivo com pacotes de viagens em destinos nacionais e (12)
internacionais.
doris@fragatas.com.br
www.fragatas.com.br

179

- Centro
3892-1212

Gonçalves Turismo

Av. Vereador Emilio Granato, 6420 - O Canto do
A agência oferece passeios históricos, culturais e pedagógicos em português e outros Mar
idiomas. Operam o sítio arqueológico de São Francisco, centro histórico e bairro de (12)
98211-2140
São Francisco.
contato.goncalvesturismo@gmail.com
www.goncalvesturismo.tur.br

Green Way

R.
Margarida,
7
Focada no ecoturismo e turismo náutico, a agência oferece passeios de barco pelas
(12)
ilhas de São Sebastião, aluguel de embarcações, trilhas no Sertão do Una, aulas de
greenwaybrasil@hotmail.com
surf e stand-up paddle e locação de pranchas e bicicletas.
www.greenway.com.br
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Juquehy
99767-1965
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
Nome

Descrição

Localização e contato

ICE Turismo

Agência de turismo náutico, oferece aluguel de lanchas para passeios pelas ilhas e Ermindo Della Guardia - Pontal da Cruz
região.
(12) 97403-0290

M&S Mergulho e Serviço

Oferecem passeios de mergulho no território marinho de São Sebastião.

Mako Dive Center

Rod Dr Manoel Hipólito do Rego 1160 - ToqueToque
Pequeno
Oferecem passeios para turismo náutico, em São Sebastião e Ilhabela, e mergulho.
(12)
99710-9375
Possuem passeios de observação e mergulho no Refúgio de Alcatrazes.
info@makobr.com
www.makobr.com

Maresias Tur

Av.
Francisco
Loup,
Agência de ecoturismo e aventura, conta com passeios de rapel em cachoeiras, como (12)
Calhetas, trilhas em Maresias, voo livre de parapente, passeios de bicicleta e tirolesa. maresiastur@icloud.com
www.maresiastur.com.br

Ocianidas,
35
(11) 97964-9157
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Canto

500

do

-

Mar

Maresias
99746-0868
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
Nome

Descrição

Localização e contato

Piratas Tur

Av. Manoel Teixeira, 1903 - São Francisco
Operam excursões de turismo em São Sebastião e contam com aluguel de escuna e
(12)
3862-1623
|
(12)
99784-6490
passeios de barco.
www.facebook.com/piratastur

Portal de Alcatrazes

Agência especializada no Arquipélago Refúgio de Alcatrazes.

Rua Mauricio Benedito Faustino - Juquehy
(12) 3863-2364

Especializada em viagens emissivas para destinos nacionais e internacionais.

Benedito Hipólito de Freitas, 350 – Porto Grande
(12)
3042-0122
|
(12)
99655-6635
silvia@proaturismo.com.br
www.proaturismo.com.br

Proa Turismo

Raízes
Ecoturismo

São Sebá Tur

Agência especializada no turismo de aventura e ecoturismo. Conta com passeios
Aventura para cachoeiras e trilhas, como a de ribeirão de Itu e sertão do Una, rapel, canoa
havaiana, caiaque, passeios de barco pelas ilhas de São Sebastião. Além disso,
oferece aulas de surf.

Manoel Rebelo Filho, 1043
(13)
contato@raizesaventura.com.br
www.raizesaventura.com.br

- Boracéia
98101-2807

Rua Das Fantasias, 363 – Pontal da Cruz
Oferecem passeios de barco e lanchas em São Sebastião e Ilhabela e embarcações de (12)
99150-8602
pesca.
saosebatur@gmail.com
https://sao-seba-tur.negocio.site/
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
Nome

Descrição

Localização e contato

Scuba do Dive

Ernesto Tavolaro de Siqueira, 45 - Varadouro
Realizam passeios de mergulho em São Sebastião e Ilhabela. Contam também com (12)
97403-9903
cursos e batismo de mergulhadores.
contato@scubadodive.com.br
www.scubadodive.com.br

Terra e Mar Turismo

Aluguel de barcos e lanchas para passeios em São Sebastiao.

Trilhando Litoral

Alameda Tôrres, 10 - Toque-Toque Pequeno
Agência de ecoturismo e aventura, oferecem passeios de rapel, trilhas e cachoeiras
(12)
98278-4045
em diverso locais, como Boiçucanga, Maresias e Ribeirão de Itu. Fornecem também
trilhandolitoral@gmail.com
passeios de barco e embarcação de pesca.
www.trilhandolitoral.com.br

Rua Sebastião Pereira
(12) 99726-1390
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São

Francisco
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8.

Espaços para eventos
ESPAÇOS E HOTÉIS PARA EVENTOS
Nome

Capacidade
(Pessoas)

Espaço Abricó Festas

200

Rod. Dr. Manoel Hipólito do Rêgo, 2354
(12) 99611-8662

Vista Bela Resort

100

Rua
Doutor
Paulo
(12)
eventos@vistabela.com.br

Espaço Bare

200

Rua
Barequeçaba,
(12)
espacobare@yahoo.com.br

Pris Hotel

200

Rua
Luiz
(12)
contato@prishotel.com.br

Barra do Sahy

Porto Sahy

550

Av.
Adelino
(12) 99604-4034

Barra do Una

Balneário Praia

N/I

Av.
Magno
dos
P.
(12)
www.balneariopraia.com.br

Bairro

Arrastão

Barequeçaba

Localização e Contato

Buffet Telão

Costa,
653
3862-6703

X

X

Ilumina
Mobília
ção

X

X

Som

X

31
99155-3151

Roldani,

Tavares,

51
3862-6568

X

18

Bittencourt,
935
3867-1652
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ESPAÇOS E HOTÉIS PARA EVENTOS
Nome

Capacidade
(Pessoas)

Localização e Contato

Boiçucanga

Pousada Canto Verde

150

Rua
Manoel
Nunes
Passos,
200
(12)
3865-3335
contato@pousadacantoverde.com.br

Boracéia

Salvetti Praia Hotel

230

Rua
Cesar
(12)
recepcao@salvetti.com.br

Pousada Villa Camboa

130

Estrada
do
Camburi,
(12)
paulo@villacamboa.com.br

Villa Bebek Hotel

40

Rua
Zezito,
(12)
3865-2123
|
(12)
villabebek@villabebek.com.br

200

Rua
Tijucas,
(12)
portaldocacau@uol.com.br

895
3865-1661

X

Taiobá Gastronomia

64

Rua
Tijucas,
(12)
chefeudesassis@gmail.com

55
3865-2846

X

Sunset Beach Hotel

250

Estrada
do
Camburi,
247
(12)
3865-2188
|
(12)
3865-1476
reservas@camburyhotel.com.br

Bairro

Camburi

Pousada
Cacau

Portal

do

Buffet Telão

Landucci,

65
3867-6317

Ilumina
Mobília
ção

Som

X

X

X

1113
3865-4920
251
98132-2920
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ESPAÇOS E HOTÉIS PARA EVENTOS
Bairro

Nome

Capacidade
(Pessoas)

Localização e Contato

Nau Royal Boutique
Hotel

400

Al. Patriarca Antônio José Marques, 1533
(12)
3865-4486
|
(12)
3865-4210
reservas@nauroyal.com.br

Beach Hotel Camburi

80

Estrada
do
Camburi,
247
(12)
3361-2077
eventos@beachhoteis.com.br

X

X

X

X

X

Pousada das Praias

60

Rua
do
Piauí,
(12)
popsp@pousadadaspraias.com.br

X

X

X

X

X

Juquehy Beach Hotel

190

Av.
Mãe
Bernarda,
25
(11)
3361-2077
|
(12)
3891-1500
eventos@beachhoteis.com.br

X

X

X

X

X

Recanto Verde Praia
Hotel

100

Rua Benedito Vitorino dos Santos, 197
(12)
3863-2451
|
(13)
98129-7456
atendimento@recantoverdepraiahotel.com.br

X

X

X

X

X

Vila Ruda

100

Rua Claudio Izidoro do Espírito Santo, 818
(12)
99799-8799
condominiovilaruda@gmail.com

Bistrô Juquehy

150

Av.
Mãe
Bernarda,
(12) 3863-2609/ (18) 99623-9040

Juquehy

Buffet Telão

95
3865-1474

Ilumina
Mobília
ção

Som

156
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ESPAÇOS E HOTÉIS PARA EVENTOS
Bairro

Juréia

Nome

Capacidade
(Pessoas)

Chez Louise et Louis
Pousada

150

Av.
Mãe
Bernarda,
(12)
pousada@louiselouis.com.br

Juquehy
Hotel

250

Av.
Mãe
Bernarda,
2020
(12)
3863-3434
contato@juquehylaplagehotel.com.br

Sambaqui

30

Rua
Xavantes
(12)
eventos@hotelsambaqui.com.br

,

57
3867-1291

x

X

Beach Hotel Maresias

420

Rua
Francisco
Loup,
(11)
eventos@beachhoteis.com.br

1109
3361-2077

X

X

Arco-Íris

40

Rua Nova Iguaçu, 640 - Praia do Saco
(12)
3865-1171
arcoiris@arcoirischales.com.br

Mahalo Maresias

350

Av.
Dr.
Francisco
Loup,
1325
(12)
3865-5400
contato@mahalomaresias.com.br

X

Luai Cabana

250

Av.
Dr.
Francisco
(11)
contato@luaicabanas.com.br

X

La

Plage

Maresias

Localização e Contato

Loup,

Buffet Telão

Ilumina
Mobília
ção

Som

1563
3863-1103

1555
3071-2653
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ESPAÇOS E HOTÉIS PARA EVENTOS
Bairro

Nome

Capacidade
(Pessoas)

Localização e Contato

Last Sun Maresias

500

Rua das Gaivotas,
(12) 99721-4380

Vila L'Mare

160

Rua
Nova
(12)
hotel@villamare.com.br

Hotel Cando do Rio

100

Av.
Dr.
Francisco
Loup,
338
(12)
3865-6552
|
(12)
99624-6021
reservas@hotelcantodorio.com.br

Acazza

250

Rod. Dr. Manoel Hipólito do
(12)
3865-1123
|
(12)
marcyarenata8@hotmail.com

250

Av. Dr. Francisco Loup, 1090 - KM 154
(12)
3865-7875
rafael@coconutshotel.com.br

Hotel Maui

200

Rua
Passagem,
(12)
3865-7121
|
(12)
reservas@mauimaresias.com.br

Amora Hotel

150

Av.
Dr.
Francisco
Loup,
1285
(12)
3865-7377
|
(12)
98158-5275
casarnoamora@amorahotel.com.br

Coconut's
Hotel

Maresias

72

-

Buffet Telão

Praia

Iguaçu,

do

Ilumina
Mobília
ção

Som

Saco

349
3865-6744

X

X

X

Rego, 1461
99710-5607

99
3865-7197
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ESPAÇOS E HOTÉIS PARA EVENTOS
Capacidade
(Pessoas)

Localização e Contato

Pousada Beira Mar

100

Av.
Dr.
Francisco
Loup,
1111
(12)
3865-7327
|
(12)
99771-7327
maresias_beiramar@hotmail.com

X

Portal da Olaria

Viela da Praia

200

Av.
Dr.
Manoel
Hipólitodo
(12)
wagner@vieladapraia.com.br

Rego,
28
99230-0003

X

Praia Deserta

Abricó Beach Hotel

52

Av. Dr. Manoel
(12) 3893-1029

Rego,

100

Rua
Gilberto
Pedro
do
(12)
caicarafestaseventos@hotmail.com

Rego,
45
3862-2321

Espaço Della Costa

120

Rua
Martins
(12)
contatosdellacosta@gmailcom

Val
99769-0460

Reserva Tambá

650

Rua
Dr.
Yojiro
(11)
contato@reservatamba.com

Casa 28

350

Alameda
(12) 99709-3299

Bairro

Nome

Caiçara
Eventos

Festas

e

São Francisco

Toque-Toque
Pequeno

Hipólitodo

do

Buffet Telão

Ilumina
Mobília
ção

Som

X

X

X

X

X

323

X

X

Takaoka,
98
96100-4444

Camburi,

28
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ESPAÇOS E HOTÉIS PARA EVENTOS
Bairro

Nome

Capacidade
(Pessoas)

Localização e Contato

Barracuda Beach e Bar
Hotel

300

Rua
Dr.
Yojiro
Takaoka,
204
(12)
3864-9746
|
(12)
97403-3750
contato@barracudabeachbar.com.br
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Ilumina
Mobília
ção

Som

X
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9.

Informações turísticas
No total são 06 Centros de Informações Turísticas (CIT’s) espalhados pelo

território do município. Desses, quatro estão localizados em praias, um no Centro
Histórico e um na rodoviária.
CENTROS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS
Bairro

Localização e Contatos

Funcionamento

Av. Vereador Antônio Borges, 1905 (Praia
Balneário
dos
Sábado, domingo e feriado: 9h às
Grande)
Trabalhadores
17h.
citsaosebastiao@gmail.com
Cambury

Estrada do Camburi com Olímpio Faustino
citsaosebastiao@gmail.com

Centro

Av. Dr. Altino Arantes, s/ nº (Rua da Praia) Segunda a sexta: 8h às 18h;
(12)
3892-2206 Sábado, domingo e feriados: 14h às
citsaosebastiao@gmail.com
20h.

Juquehy

Av. Benedito Izidoro de Moraes, 550
citsaosebastiao@gmail.com

Maresias

Av.
Francisco
Loup,
s/nº
Internacional do Surf)
citsaosebastiao@gmail.com

Rodoviária

Rua Minas Gerais, 221 (Centro)
(12) 3892-4340
citsaosebastiao@gmail.com

10.

Quarta a domingo e feriados: 9h às
18h.

Quarta a domingo e feriado: 9h às
18h.
(Praça

Quarta a domingo e feriado: 9h às
18h.
Segunda a sábado: 9h às 18h.

Sinalização turística
O município possui sinalização turística para motoristas e pedestres. Elas

estão presentes em diferentes bairros são informativas. O padrão das sinalizações é
o internacional e está apenas em idioma português.
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SEÇÃO 3 - INFRAESTRUTURA
DE APOIO AO TURISMO
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11.

Atendimento de saúde e emergência
O município conta com um Plano Municipal de Saúde que cobre o período de

2018 a 2021 e apresenta um diagnóstico sobre as condições da saúde no município.
O investimento per capita do município de São Sebastião na área de Saúde foi
crescente de 2014 a 2016, subindo de R$ 1.554,72 para R$ 1.972,41. De acordo com
a Secretaria Municipal de Saúde, São Sebastião conta com uma infraestrutura de
apoio a Saúde com 49 unidades, dentre elas estão UBS, Prontos Atendimentos,
Farmácias e Centros Especializados (Tabela 2).
Além disso, o Serviço Atendimento Móvel de Urgência Central Reguladora –
SAMU está localizado na Rua Maranhão, nº 54, Centro, e o telefone de emergência é
o 192. Além das unidades básicas de saúde, que funcionam de segunda a sexta, o
município conta com duas Unidades de Pronto Atendimento 24 horas: a UPA
localizada na Rua Capitão Luiz Soares, nº 1050 (Centro) e o PA de Boiçucanga, na Av.
Walquir Vergani, nº. 1050 (Boiçucanga). O Hospital das Clínicas de São Sebastião, na
Rua Capitão Luiz Soares, nº. 550, centro, também funciona 24 horas.
Tabela 24 : Unidades de atendimento em saúde - São Sebastião (SP)
Unidade/Tipo
Unidade Básica de Saúde da Família
do Canto do Mar – USF Canto do Mar
Unidade Básica de Saúde da Família
do Jaraguá – USF Jaraguá

Endereço

Telefone

Rua Olavo Bilac, nº.198, Canto do Mar

12-3861-2139

Rua das Hortênsias, nº.117, Jaraguá

12- 3861-1838

Unidade Básica de Saúde da Enseada Rua Maximiliano dos Santos, nº.38,
– UBS Enseada

Enseada

Unidade Básica de Saúde da Família Rua Maximiliano dos Santos, nº.38,
Enseada I – USF Enseada I

Enseada

Unidade Básica de Saúde da Família Rua Maximiliano dos Santos, nº.38,
Enseada II – USF Enseada II

Enseada

Centro de Saúde “Dr. Antônio Carlos Rua Bernardo Cardim Neto, nº. 34,
Braga” – UBS Morro do Abrigo
Unidade Básica de saúde da Família
do Morro do abrigo – USF Morro do
Abrigo I

Morro do Abrigo
Rua Bernardo Cardim Neto, nº. 34,
Morro do Abrigo

12-3861-1100
12-3861-1100
12-3861-1100
12-3862-1812

12-3892-1744
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Unidade/Tipo

Endereço

Unidade Básica de Saúde da Família
do Morro do Abrigo – USF Morro do
Abrigo II
Unidade Básica de Saúda da Família
do Pontal da Cruz – USF Pontal da
Cruz

Rua Bernardo Cardim Neto, nº. 34,
Morro do Abrigo
Rua Francelizio de Oliveira Coelho, nº.
900, Pontal da Cruz

Unidade Básica de Saúde da Família Rua Prefeito Mansueto Pierotti, nº. 486,
Centro – USF Centro

Centro

Centro de Saúde “Josiane Pereira de Rua Antonio Pereira da Silva, nº. 280,
Jesus” – UBS Topolândia

Topolândia

Unidade Básica de Saúde da Família Rua Antonio Pereira da Silva, nº. 280,
da Topolândia – USF Topolândia

Topolândia

Unidade Básica de Saúde da Família Rua Antonio Pereira da Silva, nº. 280,
do Varadouro – USF Varadouro

Topolândia

Unidade Básica de Saúde da Família Rua Antonio Pereira da Silva, nº. 280,
Itatinga I – USF Itatinga I

Topolândia

Unidade Básica de Saúde da Família Rua Antonio Pereira da Silva, nº. 280,
Itatinga II – USF Itatinga II
Centro de Saúde ”Dr. Carlos Alberto
Câmara Leal de Oliveira” – Centro de
Saúde II

Topolândia
Rua Floriano Peixoto, nº. 63, Vila Amélia
– centro

Unidade Básica de Saúde da Família Rod. Dr. Manoel Hipólito do Rego, nº.
de Barequeçaba – USF Barequeçaba

610, Barequeçaba

Unidade Básica de Saúde da Família Rua Sebastião Romão Cesar,nº. 750,
Maresias I - USF Maresias I

Maresias

Unidade Básica de Saúde da Família Rua Sebastião Romão Cesar,nº. 750,
Maresias II – USF Maresias II
Centro de Saúde “Dr. Arno Sens” –
UBS Boiçucanga
Unidade Básica de Saúde da Família
Boiçucanga I – USF Boiçucanga I
Unidade Básica de Saúde da Família
Boiçucanga II – USF Boiçucanga II

Maresias

Telefone

12-3892-0601

12-3892-4337

12-3892-4331
12-38914980
12-3891-4980
12-3891-4930
12-3891-4917
12-3891-4915

12-3892-6044

12-3862-7077
12-3865-6605
12-3865-7879

Rua Tropicanga, nº. 22, Boiçucanga

12-3865-1532

Rua Tropicanga, nº. 22, Boiçucanga

12-3865-4103

Rua Tropicanga, nº. 22, Boiçucanga

12-3865-4103
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Unidade/Tipo
Unidade Básica de Saúde da Família
de Camburi – USF Camburi

Endereço

Telefone

Rua Bandeirantes, nº. 35, Camburi

12-3865-4121

Unidade Básica de Saúde da Família Travessa Zeferino Marques, nº. 66,
de Barra do Sai – USF Barra do Sahy Barra do Sahy/ Vila Sahy
Unidade Básica de Saúde da Família Rua Benedito Isidoro de Moraes, nº.
Juquey I – USF Juquey I

175, Juquey

Unidade Básica de Saúde da Família
Juqueí II – USF Juquey II
Unidade Básica de Saúde da Família
de Barra do Una – USF Barra do Una
Unidade Básica de Saúde da Família
de Boracéia – USF Boracéia
Centro de Controle de Zoonoses CCZ
Centro de Atenção Psicossocial –
CAPS I
Centro

de

Atenção

12-3865-7127
12-3863-2030

Rod. Rio Santos KM 178, nº. 900, Juqueí 12-3863-3084
Rua Olinda , nº. 75, Barra do Una

12-3867-1331

Alameda Penápolis, s/nº., Boracéia

12-3867-6109

Av. Dario Leite Carrijo, nº. 2598, Jaraguá 12-3861-2555
Rua Itaú, nº. 294, Pontal da Cruz

Psicossocial Rua Manoel Vitório Nardi, nº. 33, Praia

12-3892-3470
12-3892-1835

Álcool e Drogas – CAPS AD

Deserta

Almoxarifado Saúde - Almox

Rua Minas Gerais, nº. 56, centro

12-3893-1350

Rua Maranhão, nº. 54, centro

192

Serviço

Atendimento

Móvel

de

Urgência Central Reguladora - SAMU
Unidade de Pronto Atendimento –
UPA 24 horas

Rua Capitão Luiz Soares, nº 1050, centro 12- 3893-3200
Praça

Farmácia Central

Vereador

Venino

Fernandes

Moreira, nº. 10, centro

Farmácia Especializada - Alto Custo

Praça

Vereador

Venino

Fernandes

Moreira, nº. 10, centro

Centro de Infectologia Municipal – Rua Antonio Pereira da Silva, nº. 280,
CEMIN
Centro

Topolândia
de

Especialidades Rua Antonio Pereira da Silva, nº. 280,

Odontológicas – CEO
Centro de Reabilitação Municipal

Topolândia

12-3893-3553
12-3893-3553
12-3892-1060
12-3892-3777

Rua Antonio Pereira da Silva, nº. 280,
Topolândia
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Unidade/Tipo

Endereço

Telefone

Rua Antonio Pereira da Silva, nº. 280,

Banco de Leite Humano - CIAMA

Topolândia

12-3891-4957

CIAMA Boiçucanga

Rua Tropicanga, nº. 22, Boiçucanga

12-3865-3877

Centro de Reabilitação Costa Sul

Rua Tropicanga, nº. 22, Boiçucanga

12-3865-4008

Pronto Atendimento de Boiçucanga Av.
– PA BOI
Hospital

Walquir

Vergani,

nº.

1050,

Boiçucanga
das

Clínicas

de

Sebastião – HCSS

São

Rua Capitão Luiz Soares, nº. 550, centro 12- 3893-3200

Secretaria Municipal de Saúde - Rua Prefeito Mansueto Pierotti, nº. 391,
SESAU

1º andar, centro

Central Municipal Regulação
Vigilância Epidemiológica - VISE
Vigilância Sanitária - VISA

Rua Prefeito Mansueto Pierotti, nº. 391,
1º andar, centro
Rua Prefeito Mansueto Pierotti, nº. 391,
1º andar, centro
Rua Prefeito Mansueto Pierotti, nº. 391,
1º andar, centro

Fundação de Saúde Pública de São Rua Prefeito Mansueto Pierotti, nº. 391,
Sebastião - FSPSS

12-3865-1212

2º andar, centro

12-3891-3401
12- 3891-3401
12- 3891-3401
12- 3891-3401
12-3891-3446

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde – São Sebastião
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12.

Segurança pública
O município conta com uma Secretaria de Segurança Urbana (SEGUR), que tem

em suas atribuições e competências a política de segurança do município. De acordo
com informações disponíveis no Site de Turismo da cidade, no PDTUR (2017), no
site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e no Google Maps, o município
conta com 4 delegacias de polícia, três Batalhões da Polícia Militar, um Corpo de
Bombeiros e uma Guarda Municipal (Tabela 3). Além disso, o município conta com
uma base de salvamento marítimo localizada na Praia de Maresias.
Tabela 25: Unidades de Serviço de Segurança em São Sebastião (SP)
Unidade

Endereço

Telefone

Delegacia da Polícia Militar

R. Três Bandeirantes, 146 - Centro

(12) 3892-1575

Delegacia da Polícia Militar

Av. Walkir Vergani, s/n - Boiçucanga

(12) 3865-3044

R. Floriano Peixoto, 200 - Centro

(12) 3892-1114

Delegacia Seccional de São
Sebastião – Policia Civil
Polícia Civil - 2º DP Boiçucanga
Delegacia Marítima Regional
Posto

Polícia

Rodoviária

Estadual
Base da Guarda Civil Municipal
de São Sebastião
Corpo Bombeiros
Bombeiros
Marítimo

-

Salvamento

Estr. do Cascalho, 260 - Praia de
Boiçucanga

(12)3865-1530

R. Nossa Sra. da Paz, 219 - Centro

(12) 3892-5039

Praia do Guaecá

(11) 2440-6503

Rua Sebastião Silvestre Neves, 185

(12) 3892-1625

Região Central e Histórica

193

Av. Dr. Francisco Loup, 631 - Praia de
Maresias

-

Fonte: GoogleMaps, 2020.
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PARTE 3 – DIAGNÓSTICO E
PROGNÓSTICO
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SEÇÃO 1 - DIAGNÓSTICO
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1. Avaliação do Plano Diretor de Turismo de 2018
1.1. Aspectos gerais
O Plano Diretor de Turismo vigente foi elaborado em abril de 2018 e, neste
momento, avança para a sua revisão. O documento vigente apresenta uma
quantidade de 100 (cem) propostas para o desenvolvimento do turismo em São
Sebastião. No entanto, alguns aspectos merecem atenção:
No que se refere aos domicílios de segunda residência, o comparativo entre
a caracterização do município e as estratégias adotadas demonstraram este
elemento como um importante limite no diagnóstico anterior. A figura a seguir,
apresentada no PDT 2018, mostra a concentração deste tipo de uso, no entanto, no
produto de diagnóstico o tema não é retomado. Logo, dados mais completos como
quantidade, preços ou rotatividade dos imóveis de segunda residência serão
relevantes nesta revisão.
Figura 48 Mapa de localização dos domicílios de uso ocasional, apresentado no PDT 2018

O Plano de 2018 não indica de forma clara o produto oferecido pelo destino.
A ausência do segmento Sol e Praia na indicação dos principais segmentos aumenta
essa dúvida. O turismo cultural e ecoturismo são mencionados, contudo, ainda sem
grande expressão na demanda - o estudo não indicou a existência de agências que
realizam city tour pelo centro histórico; e o ecoturismo, ainda que ocorra, é
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apontado como sem estrutura suficiente. A definição é necessária para a
identificação dos reais destinos concorrentes e a avaliação das forças da cidade
frente a esses.
“O município também oferece oportunidade para desenvolvimento de
atividades de ecoturismo. Porém, ainda não podem ser consideradas
atrativos consolidados, uma vez que não se encontram estruturadas para
receber o turista de forma segura, com controle de acesso, sinalização e
comercialização de produtos associados. A cidade possui sete receptivos
que operam trilhas localizadas nos bairros do Sertão de Cambury,
Boiçucanga, Barra do Una e Boracéia. Esses passeios precisam ser
agendados com antecedência, para que a equipe de guias se prepare para
atender à demanda.” (p.63).

O documento aponta a participação do município em 22 feiras de turismo (p.
54), sendo 14 internacionais. A presença é positiva, contudo, a falta de clareza no
produto pode trazer consequências negativas, tal como o enfraquecimento do
nome/marca do destino. A elaboração do Plano de Marketing - ação prevista no PDT
2018 - deveria ser o instrumento norteador para a construção da imagem desejada
para São Sebastião.
A discussão sobre o reconhecimento público do território de São Sebastião
não está contemplada no plano, o que reforça a necessidade do Plano de Marketing.
Partido do senso comum, temos a impressão de que, atualmente, os nomes de
Maresias e Boiçucanga sejam referências de marketing mais fortes do que o nome
da própria cidade.
O Plano de 2018 apontou que apenas 42% do esgoto é coletado (p. 41). A
atualização deste dado é essencial para identificar a qualidade de balneabilidade das
praias. Isso porque as praias de São Francisco, Ponta da Cruz e Prainha
apresentaram classificações ruins, segundo Relatório CETESB (p. 35), onde sugere
que os maiores índices negativos estão ligados ao período chuvoso e maior fluxo de
turistas.
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1.2. Avaliação quantitativa
O Plano Diretor de Turismo de 2018 indicou 100 ações a serem executadas
em curto, médio e longo prazo, sendo 64 relacionadas às diretrizes do Plano
Nacional de Turismo (2018 - 2022): fortalecimento da regionalização; melhoria da
qualidade e competitividade; incentivo à inovação; e, promoção à sustentabilidade.
Além destes, foram elencadas 36 ações referentes à diretriz segmentos e territórios
prioritários.
Em consulta realizada à Secretaria Municipal de Turismo em maio de 2020,
por meio do preenchimento de formulário de avaliação online, identificou-se que até
o momento 35 ações (35% do plano de ação) foram executadas totalmente e 57
ações (57%) estão em andamento ou foram parcialmente executada. Apenas 8 ações
(8%) não foram iniciadas. O quadro a seguir apresenta o resumo e a situação de
execução do plano de ações:
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Quadro 1 Situação de execução das ações previstas no PDT 2018 por diretriz e por estratégia
Estratégias por diretriz

Ações

Concluídas

Andamento

Não Iniciado

Fortalecimento Regional

Indicador de
execução
14%

[1] Integração turística dos municípios do Litoral Norte

4

1

3

0

25%

[2] Fortalecimento e qualificação da gestão do turismo

3

0

1

2

0%

Melhoria da Qualidade e Competitividade

42%

[3] Ampliação e qualificação da divulgação, promoção e comercialização do destino

11

7

4

0

64%

[4] Novos Negócios e Formalização de Empreendimentos Existentes

3

1

2

0

33%

[5] Qualificação de mão de obra

3

2

1

0

67%

[6] Melhoria da Infraestrutura Urbana e de Apoio

7

0

7

0

0%

Incentivo à Inovação

22%

[7] Promoção da inovação nos estabelecimentos e atrativos

4

0

3

1

0%

[8] Atualização contínua das ferramentas de comunicação e interação com o turista

3

0

3

3

0%

[9] Promoção e mídias virtuais

2

2

0

0

100%

Promoção da Sustentabilidade

26%

[10] Inclusão social na cadeia produtiva do turismo

5

1

1

3

20%
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Estratégias por diretriz

Ações

Concluídas

Andamento

Não Iniciado

Indicador de
execução

[11] Preservação de recursos naturais

7

2

5

0

29%

[12] Valorização da cultura local

4

1

3

0

25%

[13] Redução da informalidade no setor

3

2

1

0

67%

[14] Redução da sazonalidade

4

0

4

0

0%

Segmentos e Territórios Prioritários

44%

[15] Estruturação e desenvolvimento do segmento de Turismo Náutico

9

0

7

2

0%

[16] Estruturação e desenvolvimento do segmento de Ecoturismo

7

4

2

1

57%

[17] Estruturação e desenvolvimento do segmento de Turismo Cultural

6

3

3

0

50%

[18] Estruturação e desenvolvimento do segmento de Turismo de Eventos

4

4

0

0

100%

[19] Desenvolvimento do segmento de Turismo de Sol e Praia

5

1

3

1

20%

[20] Territórios Prioritários

5

4

1

0

80%
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1.3. Avaliação qualitativa
A avaliação qualitativa da implementação do Plano Diretor de Turismo de
São Sebastião de 2018 foi realizada a partir da análise das atas de reuniões dos
conselhos municipais de Turismo (COMTUR) e de Cultura (CMPC) realizadas no
período entre 25 de abril de 2019 e 20 de março de 2020; e do resultado de dois
formulários online de avaliação qualitativa do PDT 2018 aplicados com membros do
COMTUR durante o mês de junho de 2020. Um resumo da avaliação dessas atas é
apresentada a seguir:
O fortalecimento do turismo regional, em especial dentro do Circuito
Turístico Litoral Norte Paulista, é o tema que aparece com maior intenção em
realização. Nesta lógica, o programa STOPOVER, do Governo do Estado de São Paulo,
possui destaque como oportunidade de aumento na demanda turística. A nova
política para o setor aérea viabiliza que os turistas que fazem conexões nos
aeroportos de São Paulo (GRU e CGH) realizem uma parada de 1 a 3 dias sem custo
adicional em sua tarifa aérea e sem cobrança de taxas de embarque aeroportuárias.
O Ecoturismo, juntamente com as atividades relacionadas ao meio ambiente,
é o segmento com mais discussões nas reuniões. Destaque para a formação de uma
Câmara Técnica para estudo e detalhamento de algumas trilhas do município. A
situação fundiária das trilhas (propriedade) e condições de acesso são parte deste
conteúdo. Na mesma reunião os conselheiros sinalizam o interesse em buscar
investimentos para esta área.
As reuniões do período analisado apresentam tratativas com o Parque
Estadual da Serra do Mar (Núcleo São Sebastião) e outras ações pontuais para o
desenvolvimento de ações relacionados ao turismo. O conjunto de atas sinaliza a
expectativa de desenvolvimento do segmento Ecoturismo no município, percepção
confirmada nas respostas fornecidas pelo COMTUR através dos formulários online
aplicados pela consultoria.
Entre as ações executadas, o incentivo à divulgação do destino (diretriz
Melhoria da Qualidade e Competitividade) é o que aparece de maneira mais clara. A
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organização de um evento para jornalistas esteve na pauta de grande parte das
reuniões do COMTUR. O Press Tour 2020 pretende reunir cerca de 300 jornalista
para conhecer e promover os produtos turísticos do município, previsto para
março/2020. Contudo, apesar de contar com apoio do trade e com recursos do
FUMTUR, em razão da pandemia do Covid-19 o evento foi adiado, ainda sem data
para realização.
Os conselhos de Turismo e Cultura discutiram também problemas
ocasionados pelo turismo excessivo. Em geral, estão relacionados à capacidade do
município para suportar o aumento de visitantes na alta temporada - em especial, a
sobrecarga do serviço de coleta de resíduos sólidos e de esgotamento sanitário - a
lotação das praias e o transporte improvisado em embarcações de pesca para visitas
às ilhas.
Quanto aos recursos financeiros, é necessário destacar o apoio da Secretaria
de Turismo do Estado de São Paulo, através do DADETUR, na execução das ações do
Plano Diretor de Turismo, especialmente no financiamento de obras e projetos, a
exemplo do recapeamento de vias e da reforma da Praça do Pôr-do-Sol.
No sentido de prover maior detalhamento sobre a avaliação qualitativa da
implementação das ações do PDT 2018, os tópicos seguintes apresentam
separadamente a avaliação de cada diretriz do PDT.
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1.3.1. Fortalecimento Regional
A diretriz é composta por duas estratégias e sete ações específicas. Conforme
resposta da Secretaria de Turismo - formulário online - são seis atividades em
andamento e uma concluída: criação da instância regional para o turismo no litoral
norte. De fato, o conjunto de atas do COMTUR e CMPC demonstram a participação
de São Sebastião nos trabalhos de fortalecimento da região.
Ações Executadas
Estratégia
1

Plano de Ação
Criar instância regional para o turismo no Litoral Norte

Situação
Executado

Ações em Andamento
Estratégia
1

Plano de Ação
Sensibilizar atores públicos do turismo para ... desenvolvimento regional e

Situação
Parcial

governança
1

Criar roteiros turísticos regionais, valorizando os segmentos prioritários

Parcial

1

Implantar estratégias de comercialização dos roteiros regionais

Parcial

2

Definir e implantar ferramentas de monitoramento do turismo no município

Parcial

2

Evoluir as ferramentas de monitoramento para um observatório de turismo

Parcial

2

Dar visibilidade aos resultados dos indicadores e utilizá-los na tomada de

Parcial

decisão do setor

Entre as ações em andamento, o COMTUR indicou prioridade aos roteiros
turísticos regionais (91% dos entrevistados indicaram como “muito importante”) e
a visibilidade e aplicação dos indicadores (91%). Além disso, todas as ações em
andamento foram avaliadas como muito importantes em mais da metade dos
formulários. Nenhuma das ações foi mencionada como sendo de pouca ou nenhuma
relevância.
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Figura 49 Avaliação de prioridades de execução da diretriz Fortalecimento Regional
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1.3.2. Melhoria da Qualidade e Competitividade
A diretriz é composta por 24 ações, direcionadas principalmente para
divulgação do turismo, qualificação da mão de obra, formalização dos
empreendimentos e melhoria da infraestrutura urbana. Destas, 10 estão concluídas
e outras 14 em andamento.
Ações Executadas
Estratégia

Plano de Ação

Situação

3

Elaborar materiais promocionais por segmentos prioritários

Executado

3

Definir e implantar ações para posicionamento e fortalecimento da

Executado

marca turística São
3

Ampliar os pontos de divulgação de materiais promocionais envolvendo

Executado

3

Organizar calendário de participação em feiras especializadas para a

Executado

divulgação do destino
3

Promover ações de divulgação em mercados e plataformas prioritários

Executado

na forma de fampress, famtour e capacitação
3

Desenvolvimento de produtos de outros segmentos baixa temporada

Executado

3

Melhorar o aproveitamento de espaços públicos e de lazer na promoção

Executado

de eventos
4

Reforçar a fiscalização de estabelecimentos turísticos

Executado

5

Promover cursos para a formação de guias, monitores e condutores

Executado

5

Criar parcerias para a capacitação contínua de garçons, camareiros,

Executado

recepcionistas, entre outras

Ações em Andamento
Estratégia

Plano de Ação

Situação

3

Elaborar plano de marketing para São Sebastião

Parcial

3

Definir e implantar medidas para explorar os diferenciais competitivos

Parcial

de São Sebastião
3

Elaborar estudo de inteligência de mercado para estruturar a

Parcial

comercialização do destino
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Ações em Andamento
Estratégia
3

Plano de Ação
Criar calendário de eventos integrado ... compatibilizando a agenda com

Situação
Parcial

estratégias de comercialização e plataformas
4

Definir e implantar programa de atração de investimentos para o setor

Parcial

4

Implantar campanhas de formalização de estabelecimentos

Parcial

5

Implantar sistemática para levantamento e priorização de necessidades

Parcial

de capacitação
6

Ampliar o sistema de coleta e tratamento de esgoto

Parcial

6

Universalizar o atendimento do sistema de abastecimento de água e

Parcial

reduzir seu índice de perdas
6

Atualizar a sinalização turística, incluindo o atendimento dos novos

Parcial

roteiros e sinalização de pedestres
6

Padronizar e melhorar o mobiliário urbano, utilizando como mote a

Parcial

identidade do destino
6

Organizar a inserção do Contorno Sul de Caraguatatuba na malha viária

Parcial

de São Sebastião, para reduzir o impacto do fluxo de caminhões na SP 55
e no centro histórico
6

Promover o crescimento da oferta de serviços de receptivo, como

Parcial

elementos de conexão e fortalecimento da cadeia e formatação e
configuração de roteiros
6

Diferenciar a oferta gastronômica nos diferentes bairros

Parcial

A elaboração do Plano de Marketing e a ampliação do sistema de coleta e
tratamento de esgoto são as principais ações, ambas foram indicadas como muito
importantes por todos os entrevistados do COMTUR. De maneira similar, outras três
ações obtiveram destaque, foram mencionadas em mais de 90% das respostas:
atração de investimentos; estudo de inteligência de mercado; e, universalizar o
abastecimento de água.
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Figura 50 Avaliação de prioridades de execução da diretriz Melhoria da Qualidade e Competitividade
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1.3.3. Incentivo à Inovação
As ações estão direcionadas para a comunicação com o turista, mídias sociais
e promoção da inovação nos estabelecimentos e atrativos. Ao todo são nove planos
organizados entre as três estratégias citadas. Até o momento, são duas ações
concluídas, seis em andamento e uma ainda não iniciada.
Incentivo à Inovação - Ações Executadas
Estratégia

Plano de Ação

Situação

9

Fortalecer as ações de promoção em redes sociais e mídias digitais

Executado

9

Utilizar celebridades moradoras, frequentadoras ou nascidas no destino

Executado

como digital influencers da visitação a São Sebastião

Incentivo à Inovação - Ações em Andamento
Estratégia
7

Plano de Ação
Realização de concurso anual premiando iniciativas inovadoras do setor

Situação
Não iniciado

privado que colaborem com o desenvolvimento dos segmentos
prioritários e diretrizes deste PDTUR
7

Realizar benchmark periódico junto a concorrentes

Parcial

7

Elaborar a implantar roteiros culturais e de sol e praia, utilizando a

Parcial

ciclovia como modal (sinalização, materiais promocionais, apoio em
plataformas virtuais)
7

Implantar estrutura de acessibilidade para atrativos dos diversos

Parcial

segmentos turísticos
8

Criar aplicativo para divulgação e comercialização dos atrativos e roteiros

Parcial

(integração e captação de dados)
8

Pesquisar continuamente as tendências de comunicação e ferramentas do

Parcial

mercado
8

Estimular estabelecimentos a implantar facilidades tecnológicas e de

Parcial

comunicação (reserva online)
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Incentivo à Inovação - Ações Não Iniciadas
Estratégia
7

Plano de Ação
Realização de concurso anual premiando iniciativas inovadoras do setor

Situação
Não iniciado

privado que colaborem com o desenvolvimento dos segmentos
prioritários e diretrizes deste PDTUR

A realização do concurso anual - ação não iniciada - foi apontada como muito
importante (36%) ou importante (64%) pelos membros do COMTUR. Perguntados
sobre a maior dificuldade para implantação, os membros do conselho apontaram
falta de interesse do poder público ou força política para isso. De toda forma, a ação
não apareceu entre as prioridades da avaliação geral.
Já nos planos em andamento, a utilização da ciclovia e o incentivo para
facilidades tecnológicas - como a reserva online – foram indicadas como as ações
prioritárias nesta diretriz, sendo mencionadas como muito importante por 64% e
55% dos entrevistados, respectivamente.
Figura 51 Avaliação de prioridades de execução da diretriz Incentivo a Inovação
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1.3.4. Promoção da Sustentabilidade
A sustentabilidade é um dos pilares do planejamento do turismo em São
Sebastião. Trata-se de uma diretriz específica e também, de maneira complementar,
aparece em ações do item Territórios e Segmentos Prioritários. A importância dada
ao tema pode ser vista também nas atas do COMTUR e CMPC, com discussões sobre
ações concretas para reduzir os impactos da atividade turística.
Entre as 23 ações previstas para Promoção da Sustentabilidade, atualmente,
seis foram concluídas, 14 estão em andamento e apenas três não foram iniciadas.
Promoção da Sustentabilidade - Ações Executadas
Estratégia
10

Plano de Ação
Apoiar iniciativas de capacitação de mão de obra local para ocupações no

Situação
Executado

setor de turismo
11

Implantar controle de acesso em atrativos com limitação de carga

Executado

11

Fortalecer e qualificar a fiscalização de posturas nas atividades turísticas

Executado

12

Fortalecer roteiros e atividades turísticas no Centro Histórico

Executado

13

Fortalecer a fiscalização junto às Atividades Características do Turismo-ACT

Executado

13

Desenvolver e implantar campanha sobre benefícios da formalização, com

Executado

Promoção da Sustentabilidade - Ações em Andamento
Estratégia
10

Plano de Ação
Estabelecer norma municipal que vise o acesso da população local aos mais

Situação
Parcial

variados atrativos
11

Identificar e mapear atrativos turísticos mais frágeis do ponto de vista

Parcial

ambiental
11

Realizar estudos de capacidade de carga para os atrativos identificados como

Parcial

frágeis
11

Estruturar programa de conscientização ambiental contínuo voltado a

Parcial

turistas
11

Estruturar e implantar programa de educação ambiental para o trade

Parcial
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Promoção da Sustentabilidade - Ações em Andamento
Estratégia

Plano de Ação

Situação

11

Elaborar Planos de Manejo pendentes em Unidades de Conservação

Parcial

12

Estruturar programa contínuo de valorização da cultura local voltado a

Parcial

turistas
12

Estruturar políticas públicas e criar programas de assistência técnica e

Parcial

subsídios (agricultura familiar e pesca artesanal)
12

Promover roteiros turísticos de experiência (Turismo de Base Comunitária)

Parcial

13

Reduzir a sazonalidade

Parcial

14

Desenvolvimento de produtos de segmentos como cultural, ecoturismo e de

Parcial

aventura,
14

Criar calendário de eventos integrado,

Parcial

14

Melhorar o aproveitamento de espaços públicos e de lazer na promoção de

Parcial

eventos
14

Desenvolver produtos para públicos que viajam durante o ano todo (Terceira

Parcial

Idade e Pedagógico)

Promoção da Sustentabilidade -Ações Não Iniciadas
Estratégia
10

Plano de Ação

Situação

Estruturar políticas públicas e criar programas de assistência técnica e

Não iniciado

subsídios para as cadeias produtivas da agricultura familiar e pesca artesanal
10

Apoiar a qualificação da oferta turística associada às propriedades rurais

Não iniciado

10

Estruturar mecanismo e promover a inspeção de pescado e hortifrútis a fim

Não iniciado

de facilitar a comercialização local

Entre as ações ainda não iniciadas, a qualificação da oferta turística associada
às propriedades rurais aparece em destaque (57% dos respondentes indicaram
como muito importante). Os demais foram mencionados em menos de 50%. Quanto
às dificuldades encontradas para implementação, o COMTUR aponta a comunicação
com o proprietário e a falta de interesse público.
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A redução da sazonalidade é a ação em andamento de maior relevância na
opinião dos conselheiros (91%), seguida por outras duas ações relacionadas:
desenvolver produtos para públicos que viajam o ano inteiro (73%) e
desenvolvimento de produtos nos segmentos cultural, ecoturismo e aventura
(73%).

Figura 52 Avaliação de prioridades de execução da diretriz Promoção da Sustentabilidade
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1.3.5. Segmentos e Territórios Prioritários
Além das quatro diretrizes propostas pelo Ministério do Turismo e adotadas
no Plano de Turismo 2018, foram elencadas 36 ações direcionadas para os
segmentos e territórios considerados prioritários. São propostas relacionadas ao
desenvolvimento do ecoturismo, turismo náutico, áreas específicas - como o
Arquipélago Alcatrazes - entre outras. Destas ações, atualmente, 16 foram
concluídas, 16 estão em andamento e outras quatro não foram iniciadas.
Territórios e Segmentos Prioritários - Ações Executadas
Estratégia

Plano de Ação

Situação

16

Apoiar as agências de receptivo na formatação, divulgação e comercialização

Executado

16

Criar e comercializar roteiros de ecoturismo, desenvolvendo atividades que

Executado

valorizem o segmento, como a observação de aves
16

Prover infraestrutura de apoio, sinalização e informação turística sobre o novo

Executado

atrativo turístico Arquipélago de Alcatrazes
16

Promover a participação contínua da Prefeitura de São Sebastião nas reuniões

Executado

de órgãos e entidades que possam apoiar o desenvolvimento do ecoturismo
17

Apoiar as agências de receptivo na formatação, divulgação e comercialização

Executado

17

Criar e comercializar atrativos baseados no turismo de experiência,

Executado

valorizando as culturas indígena e caiçara, preferencialmente através de base
comunitária
17

Desenvolver e implantar estratégias de divulgação do segmento em feiras e

Executado

ações
18

Criar calendário de eventos integrado, com turismo, cultura, gastronomia e

Executado

esportes
18

Buscar e promover a realização de eventos fora da temporada de verão

Executado

18

Estabelecer estratégias para a divulgação do destino em feiras de eventos

Executado

sociais, como casamentos
18

Utilizar a realização de eventos para valorizar diferenciais competitivos de São

Executado

Sebastião, como o surf, a qualidade de vida e a atividade náutica
19

Descentralizar a visitação para as diversas praias do município

Executado
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Territórios e Segmentos Prioritários - Ações Executadas
Estratégia
20

Plano de Ação
Centro Histórico, Bairro São Francisco, e Sítio Arqueológico: melhoria da

Situação
Executado

sinalização, fortalecimento do roteiro a pé unindo essas regiões e
desenvolvimento de roteiro ciclístico
20

Arquipélago de Alcatrazes: desenvolvimento de receptivo (transporte e

Executado

monitoria) para dar suporte à visitação, com apoio às empresas da região para
atendimento das exigências normativas aplicáveis
20

Aldeia Rio Silveiras: suporte à comunidade para equipar a aldeia, com controle

Executado

de visitação, formatação e comercialização de produto baseado em vivência e
sua divulgação
20

Bairro Boiçucanga: valorização de produtos turísticos ligados ao ecoturismo

Executado

(cachoeiras), contemplação e turismo de aventura (rampa de voo livre)

Territórios e Segmentos Prioritários - Ações em Andamento
Estratégia

Plano de Ação

Situação

15

Criar píer público com estrutura de apoio ao turista

Parcial

15

Ordenar o fundeio de embarcações, com a definição de áreas de parada e poitas

Parcial

15

Criar e comercializar passeios náuticos que promovam a visitação controlada

Parcial

às ilhas e praias
15

Estimular negócios como o charter para embarcações

Parcial

15

Fortalecer o posicionamento do destino, com promoção específica para o

Parcial

segmento,
15

Desenvolver produtos de inserção do turista náutico na cidade,

Parcial

15

Estabelecer planejamento para a qualificação de mão de obra para o segmento

Parcial

náutico, visando à manutenção e condução de embarcações, entre outros
serviços para o setor
16

Definir os produtos turísticos a serem trabalhados e desenvolvidos nesse

Parcial

segmento,
16

Prover infraestrutura de apoio, acesso e sinalização turística adequada aos

Parcial

atrativos
17

Prover infraestrutura de apoio, acesso e sinalização turística adequada

Parcial
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Territórios e Segmentos Prioritários - Ações em Andamento
Estratégia
17

Plano de Ação
Criar e comercializar roteiro cultural com base na formação territorial de São

Situação
Parcial

Sebastião passando por elementos representativos dos povos pré-cabralinos
(sambaquis), indígena (Aldeia Rio Silveiras), colonial (Centro Histórico, Bairro
São Francisco, e Sítio Arqueológico) e cultura caiçara (núcleos caiçaras a
exemplo da comunidade da Ilha do Montão de Trigo)
17

Prover infraestrutura de apoio, acesso e sinalização turística adequada aos

Parcial

atrativos priorizados
19

Melhorar sistemas de saneamento básico

Parcial

19

Melhorar continuamente infraestrutura de apoio, acessos e sinalização

Parcial

turística
19

Qualificar oferta turística na faixa de orla marítima

Parcial

20

Barra do Una: consecução e divulgação da Blue Flag, desenvolvimento de

Parcial

ecoturismo com a exploração organizada e sustentável de cachoeiras e
organização de produtos no bairro, incluindo oferta de náutica

Territórios e Segmentos Prioritários - Não Iniciadas
Estratégia
15

Plano de Ação

Situação

Certificar a Barra do Una com a bandeira azul (Blue Flag) (diferencial do

Não Iniciado

destino)
15

Definir as necessidades do destino e do segmento quanto ao uso e

Não Iniciado

ordenamento do canal de São Sebastião e do Oceano Atlântico
16

Implantação de portaria para cachoeira no Bairro de Boiçucanga

Não Iniciado

19

Divulgar certificação Blue Flag para a Praia de Barra do Uma

Não Iniciado

A implementação da portaria para cachoeira em Boiçucanga é a ação não
iniciada com a maior relevância na opinião do COMTUR (64%). Ainda segundo os
Conselheiros, a gestão do atrativo entre duas esferas do poder público - início em
área municipal e continuidade nos limites do Parque Estadual Serra do Mar - é a
principal dificuldade. No outro extremo, a certificação e divulgação da Barra do Una
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como bandeira azul (Blue Flag) é a atividade com menor interesse imediato (apenas
20% indicaram como muito importante). Entre as dificuldades para obtenção deste
título internacional está o enquadramento nas exigências, em destaque, o
atendimento da rede de esgoto, conforme detalhado no formulário online.
Inclusive, entre as ações em execução, melhorar o saneamento básico é a ação
com maior presença, todos os entrevistados indicaram como muito importante. Com
relevância também alta foram mencionados os segmentos de ecoturismo e turismo
náutico (ambos por 91% dos conselheiros) e outros relacionados à infraestrutura
(82%) e melhorias - infra, acesso e sinalização - para os atrativos prioritários (73%).

Figura 53 Avaliação de prioridades de execução da diretriz Segmentos e Territórios Prioritários
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1.4. Avaliação de prioridades
Dentre as 100 ações previstas no PDT 2018, apenas oito não foram iniciadas.
Destas, a implantação da portaria para cachoeira no bairro Boiçucanga aparece
como prioridade, considerando que foi mencionada como muito importante por
64% dos conselheiros entrevistados. A ação é compatível com os esforços para o
desenvolvimento do ecoturismo e tem a gestão - município e estado - como principal
desafio.
Ações não iniciadas

Respostas

Muito

Importante

Importante
Implantação de portaria para
cachoeira

no

Bairro

de

qualificação

da

Pouca

Nenhuma

Relevância

Relevância

11

64%

36%

0%

0%

7

57%

29%

14%

0%

10

40%

20%

40%

0%

11

36%

9%

55%

0%

11

36%

64%

0%

0%

8

25%

50%

25%

0%

Boiçucanga
Apoiar

a

oferta turística associada às
propriedades rurais
Estruturar políticas públicas
e

criar

programas

de

técnica

e

assistência

subsídios para as cadeias
produtivas

da

agricultura

familiar e pesca artesanal
Definir as necessidades do
destino e do segmento quanto
ao uso e ordenamento do
canal de São Sebastião e do
Oceano Atlântico
Realização de concurso anual
premiando

iniciativas

inovadoras do setor privado
[...]
Estruturar

mecanismo

e

promover a inspeção de
pescado e hortifrútis a fim de
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Ações não iniciadas

Respostas

Muito

Importante

Importante

Pouca

Nenhuma

Relevância

Relevância

facilitar a comercialização
local
Certificar a Barra do Una com

10

20%

70%

10%

0%

10

20%

60%

20%

0%

a bandeira azul (Blue Flag)
(diferencial do destino)
Divulgar

certificação

Blue

Flag para a Praia de Barra do
Una

Dentre as ações iniciadas, duas ações foram unanimidade indicadas pelos
conselheiros entrevistados como de máxima prioridade: melhorias no saneamento
básico (melhoria da qualidade e competitividade) e elaboração do plano de
marketing (mesma diretriz). Nesse sentido, estas ações podem ser consideradas
como prioridades para a revisão do plano de ações no novo Plano Diretor de
Turismo. Em sequência, aparece a redução da sazonalidade (91%), juntamente com
outras ações relacionadas, tais como roteiros regionais e novos segmentos (91%).
Considerando as propostas indicadas mais vezes como “muito importante”
nas respostas do formulário online aplicado com o COMTUR, chega-se a um conjunto
de 10 ações de maior prioridade.
Diretriz
Segmentos

e

Territórios

Prioritários

|

Ação

Respostas

Ampliar o sistema de coleta e tratamento de

100%

Melhoria da Qualidade e Competitividade

esgoto

Melhoria da Qualidade e Competitividade

Elaborar plano de marketing para São

100%

Sebastião
Segmentos e Territórios Prioritários

Fortalecer o posicionamento do destino, com

91%

promoção específica para o segmento
(Turismo Náutico)
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Diretriz
Segmentos e Territórios Prioritários

Ação

Respostas

Prover infraestrutura de apoio, acesso e

91%

sinalização turística adequada aos atrativos
(Ecoturismo)
Fortalecimento Regional

Criar

roteiros

turísticos

regionais,

91%

valorizando os segmentos prioritários
Fortalecimento Regional

Dar

visibilidade

aos

resultados

dos

91%

indicadores e utilizá-los na tomada de
decisão do setor
Melhoria da Qualidade e Competitividade

Definir e implantar programa de atração de

91%

investimentos para o setor
Melhoria da Qualidade e Competitividade

Elaborar estudo de inteligência de mercado

91%

para estruturar a comercialização do destino
Melhoria da Qualidade e Competitividade

Universalizar o atendimento do sistema de

91%

abastecimento de água e reduzir seu índice
de perdas
Promoção da Sustentabilidade

Reduzir a sazonalidade

91%

Por outro lado, o ordenamento do uso do canal de São Sebastião para o
Turismo Náutico e os incentivos para a agricultura familiar e pesca artesanal foram
indicados pelo COMTUR com de pouca relevância no momento. Assim, de forma a
resumir a avaliação do PDT 2018, a figura a seguir revela as ações prioritárias e as
de menor relevância na revisão do Plano Diretor de Turismo.
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Figura 54 Ações de maior prioridade e de menor relevância na revisão do Plano Diretor de Turismo
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2. Avaliação da oferta turística
A apresentação da avaliação segue a itemização da oferta, adotada no
inventário, e está organizada em: atrativos turísticos; serviços e equipamentos; e,
infraestrutura de apoio. Assumindo como premissa que São Sebastião é formado por
áreas heterogêneas e que a apropriação do espaço pelo turismo possui
particularidades em cada uma delas, os atrativos foram agrupados e organizado por
territórios turísticos. A escolha dos nomes e definição dos limites geográficos de
cada um – sendo 24 no total – respeita a divisão de bairros do município (vide
Caracterização - Produto 3.1.).
Este formato permite detalhar a avaliação dos visitantes sobre o conjunto de
atrativos de determinada unidade territorial (território turístico) e, a partir dos
comentários publicados no Tripadvisor, compreender a percepção do visitante. Para
isso, foram identificados os adjetivos – positivos e negativos – utilizados pelos
visitantes para descrever os atrativos e, com base na sua frequência, serão
apresentadas as palavras mais comuns e sua intensidade. O resultado agregado da
análise dos comentários dos visitantes será apresentado através de uma nuvem de
palavras (word cloud).
Em cada item é possível consultar a avaliação quantitativa de cada território
– construída pela soma das avaliações – e a descrição dos atrativos que os compõem.
Nesta análise foi considerado um universo de 14.400 avaliações e comentários
publicados entre 2011 e 2020. O conteúdo, específico sobre os atrativos turísticos
de São Sebastião, está concentrado nos últimos 5 anos, recorte com pouco mais de
70% das publicações (Figura 8). Em função da relevância desta informação, optouse por usar a amostra completa disponibilizada no site de avaliações.
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Figura 55 Concentração de comentários do TripAdvisor em São Sebastião por ano

Como ressalva, o PDT 2018 não apresentou fichas de avaliação dos atrativos,
ausência que impossibilita diagnosticar avanços ou mesmo regressos na qualidade
da oferta. Reconhecido o limite dos dados, vale mencionar que o fato não trará
prejuízos para a construção do plano de ações ou ao processo de planejamento.
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2.1. Avaliação Geral dos Territórios Turísticos
A opção de organizar os atrativos de acordo com a sua localização visa
oferecer uma avaliação além do agrupamento por tipo, mas que também considere
a relação com o entorno. Ou seja, para este Plano foi adotada uma perspectiva
territorial. Esse modelo permitiu identificar particularidades na oferta e avaliação
dos atrativos da Costa Norte, Sul e Centro. Mais adiante, isso auxiliará na
identificação dos desafios e, consequentemente, na construção de um plano de ação
mais assertivo.
As praias são os principais atrativos de São Sebastião, sendo a variedade de
tipos - praias planas, de tombo, etc. - umas das principais forças. A disponibilidade
de serviços de alimentação e hospedagem nas regiões mais visitadas também é um
fator que favorece. As trilhas e passeios de barcos, mesmo ainda não consolidados,
oferecem uma diversificação da oferta, o que pode colaborar na taxa de permanência
e retorno dos visitantes. Em síntese, a oferta turística é composta e depende
principalmente dos atrativos naturais, especificamente, praias, trilhas e ilhas. Os
atrativos culturais são relevantes, a exemplo das construções históricas no centro e
Convento de Nossa Senhora do Amparo, contudo, dependem de demandas
espontâneas, considerando que não estão inseridos em roteiros consolidados.
Direcionando a análise para as regiões, a Costa Sul concentra as praias com o
maior número de visitantes, sendo Maresias a principal delas, seguida por Juquehy
e Baleia. Todas apresentam avaliações acima da média. De acordo com os dados do
TripAdvisor as praias melhor avaliadas foram Calhetas e Guaecá, ambas localizadas
na região central.

276
Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

A Costa Norte apresentou avaliações intermediárias, contudo, menores que
as outras duas regiões: Centro e Costa Sul. O bairro Porto Grande, onde a praia com
o mesmo nome é o principal atrativo, conta com a pior avaliação do município,
apenas 11,1% consideraram excelente e 50% dos visitantes apontaram como
razoável. Nota-se que a praia de Porto Grande conta com índices ruins de
balneabilidade (imprópria para banho em 48% do ano de 2019), situação presente
também em São Francisco (pior avaliação, imprópria em 70% do ano). Desta forma,
consideramos a balneabilidade como um importante limitador da oferta, sobretudo,
pela forte dependência do município ao segmento Sol e Praia.
Estão reunidos no quadro a seguir os pontos positivos e negativos de cada
um dos bairros. Para uma consulta mais detalhada e explicações sobre as
informações, veja o tópico seguinte.
Estão no quadro a seguir os pontos positivos e negativos de cada bairro e, no
tópico seguinte, a apresentação dos detalhes das avaliações de cada bairro. Os
bairros estão organizados em ordem alfabética.
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Bairros

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Arrastão

Aspectos Naturais

Infraestrutura
Balneabilidade
Serviços

Baleia

Atrativo Reconhecido

Não se aplica

Balneabilidade
Serviços
Para crianças
Faixa de Areia

Barequeçaba

Águas Calmas

Saneamento

Fácil Acesso
Serviços Disponíveis
Barra do Sahy

Infraestrutura

Balneabilidade

Barra do Una

Belezas Naturais

[Juréia] Atenção com a maré

[Juréia] Infra e Serviços

[Engenho] Infra e Serviços
[Engenho] Disputa pelo espaço

Boiçucanga

Belezas Naturais

Lotação durante a temporada

Cachoeiras
Boraceia

Não identificado

Não identificado

Calhetas

Belezas Naturais

Acesso Difícil

Paisagem

Restrição | Condomínio
Ausência de Estacionamento

Camburi

Serviços no Entorno

Balneabilidade | Saneamento

Opções de Hospedagem
Centro

Relevância Histórica

Balneabilidade | Saneamento

Tombamentos

Ausência de Roteiros pelo Centro Histórico

Arquitetura Histórica
Cigarras

Localização e Acesso

[Atenção] Balneabilidade | Saneamento
[Atenção] Estacionamento

Guaecá

Juquehy

Belezas Naturais

[Atenção] Sujeira na Areia

Estacionamento

[Atenção] Praia de Tombo
[Atenção] Fluxo de Visitantes na Temporada

278
Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

Bairros

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Variedade de Serviços (Inclusive
Shopping)
Serviços de Hospedagem e
Alimentação
Maresias

Oferta de Atrativos Diversificada

[Atenção] Fluxo de Visitantes na Temporada

Procurada para Surf

[Atenção] Acesso e Infraestrutura na Trilha

Infraestrutura

Maresias - Paúba

Olaria

Não identificado

Não identificado

Paúba

Trilha Maresias - Paúba

[Atenção] Estacionamento

Balneabilidade

[Atenção] Fluxo de Visitante

Paisagem (Inclusive Circulação de

[Atenção] Acesso e Estacionamento.

Pitangueiras

Navios)
Águas Calmas
Pontal da Cruz

Paisagem

Balneabilidade | Saneamento

Pier do Pontal da Cruz
Serviços Náuticos e Marinas
Porto Grande

Caminhada

Balneabilidade

Prática de Vela
Santiago

Balneabilidade

[Atenção] Estacionamento

Serviços

[Atenção] Fluxo de Visitantes na Temporada

Recomendada para Família
São Francisco

Passeios de Barco

Balneabilidade | Saneamento

Oferta de Atrativos Diversificada

(mais de 70% do tempo imprópria)

(Praia e Convento)

Acompanhamento - Óleo e resíduos na água

Toque Toque

Balneabilidade

Lixo na Trilha

Grande

Atrativos Naturais (Praia e Trilha)

[Atenção] Insetos
[Atenção] Fluxo de Visitantes

Toque Toque

Vegetação e Belezas Naturais

Pequeno
Varadouro

Balneabilidade | Saneamento
[Atenção] Fluxo de Visitantes

Balneabilidade

[Atenção] Fluxo de Visitantes

Infraestrutura
Comporta Excursões
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2.2. Detalhamento da Avaliação: Análise por Bairros
Conforme já mencionado, a Costa Sul e Centro reúnem os bairros com as
melhores avaliações, todas com grande quantidade de indicações como excelente ou
muito bom, com base nos dados de avaliação publicados no Tripadvisor. Na Costa
Norte há uma grande quantidade de avaliações razoáveis, indicando grau de
recomendação menor, quando comparadas com as costas Centro e Sul. Nos mapas a
seguir é possível notar essa distribuição espacial das avaliações.
Figura 56 Mapa de avaliação por bairro
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Figura 57 Mapa de avaliação por bairro - destaque da Costa Sul

A seguir apresentamos as análise de cada um dos bairros citados,
organizados em ordem alfabética.
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2.2.1. Arrastão
Localizado na Costa Norte, o bairro do Arrastão tem como principal atrativo
a praia com o mesmo nome. A praia é aberta para banho e também há possibilidade
de passeios de barco ou pescaria. Conta com sinalização e serviços nas
proximidades, tais como restaurantes, bancos, hotéis e lojas.
Em uma amostra com 81 avaliações identificamos aproximadamente 57% de
avaliações positivas (excelente ou muito bom) e 9% em avaliações negativas (ruim
ou horrível). Grande parte dos visitantes (34,6%) considerou o local como razoável.

Na avaliação qualitativa, representada pelo conjunto completo de
comentários, a Praia do Arrastão foi associada a adjetivos de beleza e tranquilidade.
O banho de mar foi a atividade mais comentada.
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As avaliações positivas se sobressaem nos comentários, como podemos ver
na nuvem de palavras. Contudo, a grande quantidade de avaliações negativas e
intermediárias deve ser observada. De maneira geral, elas estão associadas
principalmente a três aspectos: infraestrutura (ausência de banheiros e ducha),
serviços (poucos quiosques) e qualidade da água (imprópria para banho).
De fato, identificamos que em 2019 a Praia do Arrastão esteve entre 10 e 30%
do ano imprópria para banho, de acordo com dados da CETESB (vide
Caracterização). Sendo o banho a principal atividade no local, a balneabilidade é um
fator fundamental para a avaliação e percepção da qualidade pelo visitante.

Aspectos
Naturais

Infraestrutura
Balneabilidade
Serviços
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2.2.2. Baleia
A Praia da Baleia é o principal atrativo deste território, conta com sinalização
e serviços no entorno. O local é propício para banho, caminhada e prática de surf.
Esta praia é um dos principais espaços turísticos de São Sebastião, sendo o terceiro
atrativo mais visitado no período do verão, conforme identificado na Pesquisa de
Demanda de 2020. Localizada na Costa Sul, de acordo com os dados da CETESB, é
uma das praias com melhor índice de balneabilidade na cidade, esteve própria para
banho em mais de 90% do ano de 2019.
Em um total de 1005 comentários, aproximadamente 93% dos visitantes
avaliaram a Praia da Baleia como excelente (64%) ou muito boa (28,9%). As
avaliações negativas (ruim ou horrível) não atingiram 1% e, por isso, não estão
representadas numericamente no gráfico.

Entre os comentários, a recomendação para o lazer com crianças aparece em
destaque. A prática do surf também foi mencionada. A faixa de areia extensa e o fato
de ser plana são bem avaliados pelos visitantes. Linda foi o adjetivo mais utilizado
para descrever a Praia da Baleia, muitas vezes associada ao termo “recomendo”.
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Entre as demais palavras, o serviço de aluguel de cadeiras – oferecido por quiosques
no local – teve ênfase positiva.

As avaliações negativas são pouco expressivas numericamente (menos de
1%) e não apresentam, de maneira geral, muitas relações entre si. A leitura
individual destes comentários demonstra a existência de frustrações, visitantes
relatam que tinham uma expectativa maior e, alguns, indicam preferências por
praias vizinhas. Contudo, não são apresentados os motivos ou elementos causadores
destas sensações. A mesma ausência de detalhes é percebida em apontamentos
como “local elitizado” e “cheio de condomínios”. Ainda que possa haver a existência
de um conflito pelo espaço, não é clara a situação ou seus impactos para o turismo.

Atrativo
Reconhecido
Balneabilidade
Serviços
Para crianças
Faixa de Areia

Não se aplica
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2.2.3. Barequeçaba
A praia de Barequeçaba é o principal atrativo do bairro. O local é
recomendado para banho de mar, passeios (bicicletas e caminhadas) e pescaria.
Conta com barracas de praia e serviços para locação de cadeiras, guarda-sol e
pranchas. Está localizada no distrito Centro e apresenta balneabilidade boa,
conforme dados da CETESB, que indicou que a praia estava própria para banho em
mais de 90% das avaliações realizadas em 2019.
As avalições positivas são de maioria absoluta (90,6%), sendo considerada
excelente por mais da metade dos visitantes (54,4%). Apenas 2,3% fizeram
avaliações negativas, ou seja, ruim (2,1%) ou horrível (0,2%).

Os comentários associam a Praia de Barequeçaba a adjetivos como limpa e
calma, apontando, como um local ideal para família com crianças. Em menor
quantidade (2,3% das 436 avaliações), os apontamentos negativos destacam sujeira
no local e lotação. A areia escura também é vista como negativa. Há ainda algumas
menções sobre esgoto no local e cheiro forte.
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De maneira geral, inclusive pela maior proporção de boas avaliações, os
adjetivos positivos se destacam. Pode-se indicar as águas calmas e disponibilidade
de serviços como principais qualidades.

Águas Calmas
Fácil Acesso
Serviços
Disponíveis

Saneamento
Básico
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2.2.4. Barra do Sahy
A Praia da Barra do Sahy é o principal atrativo do bairro e um dos mais
visitados do município. Conta com restaurantes no entorno e outros serviços de
apoio como barracas na praia e aluguel de cadeiras. A qualidade da água varia ao
longo do ano. De acordo com dados da CETESB, as águas foram consideradas
próprias para banho em 80% do tempo ao longo de 2019.
Na amostra de 632 avaliações há 91,7% de avaliações positivas, sendo 61,6%
indicadas como excelente.

Como outras praias do município, os adjetivos relacionados a belezas
naturais aparecem em destaque nos comentários dos visitantes. Em suas
considerações os visitantes apontam como um local calmo e indicado para famílias.
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Como estão em menor quantidade, as avaliações negativas não atingiram
proporção para serem representadas na nuvem de palavras. Contudo, em sua
maioria, questionam a limpeza do local ou estão direcionadas para críticas aos
serviços, o que pode estar relacionada a questões isoladas.

Infraestrutura

Balneabilidade
(Imprópria em
18% de 2019)
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2.2.5. Barra do Una
Localizada na Costa Sul, a Barra do Uma tem como principais atrativos as
praias do Engenho e Juréia. Juntas, somam mais de 92% de avaliações positivas,
sendo 58,9% consideradas excelentes. Consideradas as avaliações entre 2011 e
2020, apenas 1,4% foram negativas. As praias são distintas entre si, a Praia do
Engenho não possui infraestrutura de apoio, já a Juréia conta com serviços de
locação de cadeiras e guarda-sol. Ambas são recomendadas para banhos de mar e
possuem boas avaliações sobre a qualidade da água, conforme a CETESB, tais praias
estiveram próprias para banho em mais de 90% do ano de 2019.

Os comentários destacam a beleza natural, limpeza e tranquilidade.
Proporcionalmente, não aparecem adjetivos negativos.
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A maré forte da Juréia é apontada como atenção em avaliações razoáveis. Já
na praia do Engenho, os apontamentos negativos estão relacionados a disputa pela
faixa pequena faixa de areia.

Belezas Naturais
[Juréia] Infra e
Serviços

[Juréia] Atenção
com a maré
[Engenho] Infra e
Serviços
[Engenho] Disputa
pelo espaço
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2.2.6. Boiçucanga
Além da praia de Boiçucanga, o bairro conta com outros atrativos, com
destaque para: Cachoeira da Pedra Lisa; Cachoeiras do Ribeirão de Itu; e, Praça Pôr
do Sol. Trata-se de uma das áreas mais visitadas de São Sebastião. A praia conta com
uma grande quantidade de serviços como restaurantes à beira-mar, barracas de
praia e locais para locação de cadeiras ou guarda-sol.
As cachoeiras estão em área do Parque Estadual da Serra do Mar. Os passeios
na Cachoeira do Ribeirão de Itu são operados por receptivos locais, contudo,
também são permitidas caminhadas autoguiadas. Por se tratar de uma área
protegida, existe a previsão de implantação de uma portaria no acesso ao Parque,
ação mencionada no PDT 2018.
Consideramos 960 avaliações sobre os atrativos deste bairro. Além dos
atrativos citados, estão incluídos também outros dois pontos com importante fluxo
de visitantes, a Praça Pôr do Sol (46 avaliações) e Beira Praia Shopping (95).
Somadas, as avaliações positivas são de aproximadamente 80%, enquanto apenas
4,4% indicaram estes locais como ruim ou horrível.
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O mar calmo e a tranquilidade do local foram os aspectos mais destacados
pelos visitantes. O fato de ser uma praia de tombo aparece como ponto de atenção.
Os comentários positivos são maioria absoluta, ainda assim, é válido pontuar que as
avaliações negativas estão relacionadas a lotação durante a temporada e momentos
onde a praia esteve inadequada para banho.

A praia de Boiçucanga é o principal atrativo e as belezas naturais são um
importante diferencial para os visitantes. A presença de outros espaços relevantes
como as trilhas e cachoeiras aumentam o interesse pelo bairro.

Belezas
Naturais
Cachoeiras

Lotação
durante a
temporada
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2.2.7. Boraceia
Localizado na Costa Sul, o bairro tem como principal atrativo a Praia Brava
de Boracéia. A qualidade da água – praia própria para banho em 90% do ano de 2019
(CETESB) – e a oferta de serviços como aluguel de cadeiras e guarda sol no local
ajudam nas avaliações positivas. Localizado na Costa Sul, o bairro tem como
principal atrativo a Praia Brava de Boracéia. A qualidade da água – praia própria
para banho em 90% do ano de 2019 (CETESB) – e a oferta de serviços como aluguel
de cadeiras e guarda sol no local ajudam nas avaliações positivas. Em uma amostra
de 11 avaliações identificamos mais de 90% de comentários positivos e 9%
indicados como razoável. Não houve avaliações negativas.
Em uma amostra de 11 avaliações identificamos mais de 90% de comentários
positivos e 9% indicados como razoável. Não houve avaliações negativas.
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2.2.8. Calhetas
A Praia de Calhetas é restrita. Seu acesso é realizado através de um
condomínio fechado, sendo necessário obter autorização na portaria. Não conta com
infraestrutura de apoio ao turista. Ainda assim, seu índice de aprovação é alto,
superior a 95%. Valores baseados em uma amostra de 389 avaliações. Entre estes,
apenas 0,3% fizeram avaliações negativas.

A Praia de Calhetas é mencionada como um local escondido (positivo) e com
adjetivos relacionados com a beleza natural. O acesso é apontado como difícil e a
restrição de acesso ao condomínio também merece atenção, uma vez que limita o
acesso de carros.
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Belezas Naturais
Paisagem

Acesso Difícil
Restrição |
Condomínio
Ausência de
Estacionamento
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2.2.9. Camburi
As praias de Camburi e Camburizinho são os principais atrativos do bairro e
responsáveis por uma importante parcela do fluxo de visitantes de São Sebastião. A
oferta de serviços no entorno tais como restaurantes, além das barracas de praia,
são fatores positivos para a oferta. Quanto à balneabilidade apresentou resultados
satisfatórios, as praias estiveram próprias para banho em aproximadamente 85%
das amostras coletadas em 2019.
Em uma amostra de 1.591 comentários, as avaliações positivas são maioria
absoluta, um total de 93,5%. Mais da metade (60,2%) apontaram os atrativos deste
bairro como excelentes.

Entre os comentários, ambas as praias aparecem associadas a adjetivos de
beleza. A presença de serviços e sua qualidade também exercem influências
positivas na avaliação. O local é recomendado para famílias.
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Em menor número, os comentários negativos estão relacionados à qualidade
da água e o fato de as praias estarem impróprias para banho. Outro fator como
sujeira na praia é mencionado, porém, pode estar ligado a períodos pontuais. Notase que até mesmo a condição da maré exerce influências na avaliação, parte das
avaliações razoável e negativas mencionou que o mar estava agitado.

Serviços no
Entorno
Opções de
Hospedagem

Balneabilidade |
Saneamento
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2.2.10.

Centro

Além da praia, o Centro de São Sebastião reúne o maior conjunto de atrativos
culturais do município. Destaque para a Igreja Matriz, Casa de Câmara e Cadeia, Casa
Esperança e Museu de Arte Sacra. Estes imóveis e o centro histórico – 7 quadras –
são protegidos em nível estadual, tombamento determinado em 1971 pelo Conselho
de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico
(CONDEPHAAT). A Casa Esperança possui proteção nacional, definida pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1955.
Em uma amostra de 181 comentários, nota-se que a relevância histórica e a
arquitetura aparecem com ênfase. Este é o único bairro onde a praia não se sobressai
aos demais atrativos. A Igreja Matriz é mencionada de forma positiva por sua
conservação. De maneira geral, os visitantes destacam o interesse histórico do local.

Com base na mesma amostra, 81,2% dos visitantes avaliou os atrativos do
Centro de maneira positiva e apenas 2,8% fizeram avaliações ruins (ruim ou
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horrível). Em menor quantidade no total, as avaliações negativas estão concentradas
na Praia do Centro. Os comentários mencionam a pequena faixa de areia e qualidade
da água.

A relevância histórica do Centro é reconhecida por seus visitantes através
das construções mais antigas. A conservação destes espaços é um aspecto positivo.
Por outro lado, a atual ausência de roteiros específicos faz com que os imóveis sejam
apreciados apenas de maneira contemplativa, suficientes para poucos minutos de
atividade. Associados a um roteiro monitorado pode se tornar um produto
interessante.

Relevância
Histórica
Tombamentos
Arquitetura
Histórica

Balneabilidade |
Saneamento
Ausência de
Roteiros pelo
Centro Histórico
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2.2.11.

Cigarras

A Praia das Cigarras é o principal atrativo do bairro. Conta com serviços de
apoio como barracas de praia, quiosques e locais para locação de cadeiras e guardasol. A maioria das avaliações é positiva, um total de 79,1% em uma amostra de 129
comentários. Um total de 3,1% dos visitantes indicou o local como ruim ou péssimo.

Como outras praias de São Sebastião as belezas naturais e a limpeza da praia
aparecem em destaque nos comentários. Os visitantes recomendam a praia para
famílias e crianças. O estacionamento em período de temporada é um ponto para
atenção.
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O fator limitante é a disponibilidade de vagas de estacionamento durante os
períodos de alta temporada. Os índices de balneabilidade foram bons em 2019,
quando a praia esteve própria para banho em mais de 90% do tempo. Ainda assim
é um ponto de atenção, uma vez que parte dos visitantes relatou perceber a água
suja.

Localização e
Acesso

[Atenção]
Balneabilidade |
Saneamento
[Atenção]
Estacionamento
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2.2.12.

Guaecá

O bairro do Guaecá conta com uma praia com o mesmo nome, sendo esta o
principal atrativo. A qualidade da água é o principal destaque, as águas foram
consideradas próprias para banho em praticamente todas as amostras coletadas
pela CETESB. O local conta com oferta de serviços e comodidades como barracas de
praia e aluguel de cadeiras, guarda-sol ou pranchas.
Consideramos uma amostra de 416 comentários. Entre estes, 70,2%
consideraram o local excelente, sendo um total de 96,4% de avaliações positivas
(excelente ou muito bom). Apenas 1,2% foram negativas.

As águas limpas aparecem em destaque nos comentários juntamente com
adjetivos relacionados à beleza. O local é recomendado pelos visitantes para
famílias.
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A sujeira na areia é algo pontual e pode estar relacionado a um período
específico, porém, merece atenção. O mesmo é válido para as características do local
– uma praia de tombo.

Beleza Natural
Estacionamento

[Atenção] Sujeira
na Areia
[Atenção] Praia de
Tombo
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2.2.13.

Juquehy

A Praia de Juquehy e Praia Preta são os principais atrativos do local. Em 2019,
ambas apresentaram bons índices de balneabilidade, estavam próprias para banho
em pelo menos 90% do tempo.
O bairro conta ainda com dois shoppings, espaços que reúnem serviços e, em
determinados momentos, programação própria de pequenos eventos. Por isso,
foram considerados também nas análises. A Praia de Juquehy é um dos atrativos
mais visitados em São Sebastião. Sozinha, reúne 2.483 comentários no Tripadvisor.
Reunimos 2.649 avaliações relacionadas aos quatro atrativos. Entre estas as
avaliações positivas chegam a 94%, além de 4,8% razoável e apenas 1,2% negativas.

Dada a quantidade, os aspectos da Praia de Juquehy aparecem em destaque.
O mar calmo, ainda que seja uma variável não controlada, aparece com muita ênfase.
O local é recomendado para famílias. A necessidade de estacionar na estrada é um
fator limitante. Os relatos dos visitantes demonstram uma percepção de
insegurança com relação ao trânsito de veículos.
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A disponibilidade de serviços de apoio como restaurantes e pousadas
aparecem nos comentários. Os preços são apontados como altos, contudo, não é
possível confirmar essa percepção. As praias são recomendadas para famílias.

Variedade de
Serviços (Inclusive
Shopping)
Serviços de
Hospedagem e
Alimentação

[Atenção] Fluxo de
Visitantes na
Temporada
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2.2.14.

Maresias

O bairro de Maresias apresenta a oferta mais diversificada de São Sebastião,
conta com atrativos naturais e culturais. A Praia de Maresias é uma das mais
visitadas do município. Destaque para a qualidade da água, considerada pela
CETESB como própria para banho em todas as avaliações de 2019. Conta com
restaurantes, barracas e locais para locação de cadeiras. Com um fluxo menor, a
Praia do Saco também está neste bairro.
A Praia de Maresias é responsável por mais de 93% das 3.473 avaliações
consideradas para análise do bairro. As demais 239 avaliações são referentes aos
seguintes atrativos: Trilha Maresias-Paúba, Fosso do Caetano, Capela de São
Benedito e Sant’Anna, Bendita Feirinha e Beco da Mulher Maravilha. Destaque para
a Capela e Trilha.
Somados os atrativos temos um total de 88,3% de avaliações positivas e
apenas 2,3% negativas. As avaliações intermediárias aparecem de maneira discreta,
apenas 9,4% indicaram como razoável.

O banho de mar e o surf são as atividades mais mencionadas nos
comentários. Os adjetivos mais comuns são referentes à beleza e limpeza do local.
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Além da praia, a Trilha Maresias – Paúba é o atrativo com o maior número de
comentários. Entre as percepções negativas, em número muito inferior, o
saneamento básico ou esgoto são o principal elemento mencionado.

O alto fluxo de visitantes no período de temporada e o acesso para a Trilha
Maresias – Paúba são pontos que merecem atenção no planejamento, em especial,
no que diz respeito aos objetivos de sustentabilidade.

Oferta de Atrativos
Diversificada
Procurada para Surf
Infraestrutura

[Atenção] Fluxo de
Visitantes na
Temporada
[Atenção] Acesso e
Infraestrutura na
Trilha Maresias Paúba
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2.2.15.

Olaria

A praia de Olaria está localizada entre as praias de Arrastão e de São
Francisco, que em 2019 apresentaram balneabilidade ruim, com 31% e 71% das
amostras impróprias para banho, respectivamente. O que revela a pouca
atratividade turística desta praia.
O levantamento de avaliações e comentários dos visitantes publicados no site
TripAdvisor não podem ser considerados, pois conta com um universo de apenas 3
avaliações, o que é insuficiente para sistematizar a visão geral sobre o atrativo. No
entanto, o bairro é densamente povoado, o que leva ao diagnóstico de que a praia é
utilizada como equipamento de lazer pela população residente.
No entanto, em vistoria virtual25, identificou-se boa estrutura, com
disponibilidade de estacionamentos, passeio público, limpeza e conservação de vias,
bancos e locais contemplativos, equipamentos de ginástica. Também foi identificada
a pouca existência de estabelecimentos de alimentos e bebidas. Há destaque para
estabelecimento de espaço para eventos e casamentos à beira mar.

25

Vistoria virtual realizada pelo Google Street View em 07 de julho de 2020
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2.2.16.

Paúba

A Praia de Paúba é o principal atrativo do bairro. Possui bons índices de
balneabilidade – em mais de 90% de 2019 esteve própria para banho – e conta com
infraestrutura no entorno. Presença de serviços como restaurantes e barracas de
praia, além da disponibilidade de comodidades com o aluguel de equipamentos
(cadeiras, guarda-sol e pranchas).
Em uma amostra de 637 avaliações mais da metade considerou esta praia
como excelente (62,3%). Somados aos que indicaram como muito bom (30,9%) o
número de avaliações positivas é de 93,2%. Apenas 1,1% dos visitantes considerou
o local como ruim ou péssimo.

De maneira geral, a praia é associada pelos visitantes a aspectos como beleza,
tranquilidade e uso familiar. Existem comentários regulares e negativos, porém, em
menor número. Em geral, estão ligados a questões pontuais ou temporárias, tal
como o mar agitado na data da visita.
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Além da praia, a Trilha Maresias – Paúba demonstrou ser relevante na oferta
de atrativos, uma vez que foi mencionada pelos visitantes das duas praias.

Trilha Maresias Paúba
Balneabilidade

[Atenção]
Estacionamento
[Atenção] Fluxo
de Visitante
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2.2.17.

Pitangueiras

O bairro conta com uma oferta diversificada, formada por atrativos naturais
e culturais. Estão em destaque as praias – Pitangueira e Cabelo Gordo – e duas
instituições dedicadas ao mar: Centro de Biologia Marinha da USP e Fundação
Museu de História, Pesquisa e Arqueologia do Mar. No caso dos museus, o fluxo de
visitantes é pequeno. A Praia de Pitangueiras, principal atrativo, não conta com
infraestrutura de apoio ao visitante.
Na amostra de 68 avaliações foi identificado 86,8% de avaliações positivas,
sendo 50% destas indicadas como excelente. Apenas 1,5% indicaram o local como
ruim.

O Museu colabora na oferta e aparece de maneira positiva na soma dos
comentários. Quanto as praias, ambas são mencionadas com adjetivos relacionados
a beleza. As águas são apontadas como limpas e calmas, fator relacionada ao fato de
estarem localizadas no canal de São Sebastião.
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A circulação de navios pelo canal aparece como aspecto positivo e
relacionado à paisagem. Como ressalva, as poucas vagas de estacionamento
merecem atenção.

Paisagem
(Inclusive
Circulação de
Navios)
Águas Calmas

[Atenção]
Acesso e
Estacionamento
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2.2.18.

Pontal da Cruz

A Praia do Pontal da Cruz é o principal atrativo do bairro, utilizada
principalmente para atividades náuticas. Possui um dos piores índices de
balneabilidade do município, esteve imprópria para banho em 40% do tempo no ano
de 2019.
Em 19 avaliações a maior parte dos visitantes apontou o local como razoável
(52,6%). Outros 42,2% manifestaram pareceres positivos sobre a praia, indicando
como excelente (21,1%) ou muito bom (21,1%).

Em todos os níveis os comentários fazem ressalvas quanto ao banho de mar,
há uma percepção de águas sujas. Por isso, a balneabilidade merece atenção.
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No outro extremo, os comentários positivos associam a praia a uma vista
privilegiada – inclusive de Ilhabela – e um espaço tranquilo. O bairro conta ainda
com marinas e outros serviços para embarcações.

Paisagem
Pier do Pontal da
Cruz
Serviços Náuticos
e Marinas

Balneabilidade |
Saneamento
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2.2.19.

Porto Grande

O principal atrativo do bairro é a praia com o mesmo nome. Contudo, não
conta com bons índices de balneabilidade. Em aproximadamente praticamente
metade do ano de 2019 (48% do tempo) obteve classificação como “imprópria” pela
CETESB.
Em uma amostra de 18 comentários, exatamente metade dos visitantes
indicou a praia como razoável (50%), já as avaliações positivas somaram 44,4%. A
menor parte, avaliou o atrativo como ruim (5,6%).

A condição de “praia imprópria para banho” aparece com muita ênfase nos
comentários e ajuda a compreender o grande número de avaliações intermediárias.
O fato de estar inserida em uma área bastante urbanizada, inclusive com usos
industriais relacionados ao Porto e à atividade petroleira, limitam a atratividade
turística da praia.
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Apesar da percepção ruim sobre o banho de mar, o local é recomendado para
outras atividades como a vela e, principalmente, caminhada. A praça da vela também
é mencionada.

Caminhada
Balneabilidade |
Saneamento
Prática de Vela
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2.2.20.

Santiago

A praia de Santiago é o principal atrativo do local e concentra um fluxo
considerável dos visitantes de São Sebastião. A qualidade da água está em destaque,
obteve um dos melhores índices do município conforme dados da CETESB. A praia
esteve própria para banho em todos os meses de 2019.
O local não conta com infraestrutura de apoio ou serviços. Ainda assim,
possui aproximadamente 94% de avaliações positivas. Em uma amostra de 263
comentários, apenas 1,2% indicaram a praia como ruim ou horrível.

Os comentários associam a praia a sensações de conforto e tranquilidade. Os
adjetivos relacionados à beleza e natureza aparecem em destaque.

319
Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

Em menor quantidade, as avaliações negativas apontam questões específicas
de um dia ou período, por exemplo, o mar agitado. Por outro lado, outros dois pontos
merecem atenção: o estacionamento e a percepção de acesso difícil.

Balneabilidade
Serviços
Recomendada
para Família

[Atenção]
Estacionamento
[Atenção] Fluxo
de Visitantes na
Temporada
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2.2.21.

São Francisco

A praia de São Francisco apresentou o pior índice de balneabilidade do
município. Conforme dados da CETESB, a praia esteve imprópria em 71% do tempo
em 2019. Por isso, o banho de mar não é recomendado. São Francisco conta
principalmente com atividades náuticas e concentração de barcos. A praia não
oferece infraestrutura de apoio e serviços aos visitantes.
Além da praia, o Convento Nossa Senhora do Amparo é parte da oferta, sendo
um importante atrativo cultural. A construção do século XVII é protegida pelo
CONDEPHAAT (órgão de preservação do patrimônio estadual) e pode ser visitada
através de agendamento ou em roteiros oferecidos por agências locais.
Em uma amostra de 58 avaliações o índice de indicações positivas foi maior
do que a metade, sendo: excelentes (39,7%) e muito bom (37,9%). A avaliação
regular (razoável) foi expressiva e atingiu 20,7%.

Os comentários, inclusive uma parcela daqueles que indicaram como
excelentes, não recomendam o local para banho. Os relatos apontam coloração
estranha e presença de óleo na água. A Praia de São Francisco é apontada como um
local de pesca e outras atividades náuticas, a concentração de barcos no local é
321
Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

mencionada. Logo, os índices ruins de balneabilidade também são percebidos na
avaliação do visitante.
O Convento e suas características apareceram de maneira expressiva entre
os comentários positivos. O local é reconhecido por sua arquitetura e pela
possibilidade de uma vista privilegiada da cidade.

O Convento, sem dúvidas, colabora para a avaliação positiva do bairro São
Francisco. De maneira geral, como visto na imagem anterior, os aspectos positivos
se sobressaem. Contudo, o acompanhamento da qualidade da água e,
principalmente, o controle das embarcações para evitar que óleo e outros resíduos
caiam no mar é uma ação necessária. Por outro lado, a concentração de embarcações
e, possivelmente, óleo na água fazem com que o visitante tenha uma percepção
negativa.

Balneabilidade |
Oferta de Atrativos
Saneamento
Diversificada
(mais de 70% do tempo
(Praia e Convento) imprópria para banho)
Passeios de Barco
Acompanhamento -

Óleo e resíduos na água

322
Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

2.2.22.

Toque Toque Grande

A Cachoeira e Praia de Toque Toque Grande são os principais atrativos do
bairro. A qualidade das águas da praia são um de seus pontos fortes, esteve própria
para banho em todos os meses de 2019, um dos melhores índices de São Sebastião.
Conta com sinalização e serviços de apoio como restaurantes, barracas, quiosques e
locação de equipamentos para comodidade (cadeiras e guarda-sol). O acesso a
Cachoeira é livre, sem necessidade do acompanhamento de um guia. Conta com
queda d’água e piscina natural.
Somados, os atrativos, chegamos a uma amostra de 497 comentários, onde
mais de 88% são positivos, sendo que em 63% a praia e cachoeira foram indicadas
como excelentes. Um total de 10,1% avaliou como razoável e outros 1,5% avaliaram
de forma negativa (ruim ou péssimo).

Os comentários indicam a valorização da tranquilidade e, na opinião dos
visitantes, a presença de um número menor de turistas. Como ressalva, a praia foi
apontada como carente de infraestrutura e serviços. Além disso, a presença de
insetos (borrachudos) foi indicada como ponto de atenção.
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A Trilha da Cachoeira de Toque Toque Grande é um importante diferencial
do bairro. Contudo, o acesso dos visitantes e a quantidade de pessoas na trilha é um
ponto a ser observado. Os demais comentários mencionam o risco enquanto uma
praia de tombo, contudo, não parecem exercer influência na avaliação final.

Balneabilidade
Atrativos
Naturais
(Praia e Trilha)

Lixo na Trilha
[Atenção]
Insetos
[Atenção] Fluxo
de Visitantes
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2.2.23.

Toque Toque Pequeno

A praia de Toque Toque pequeno é o principal atrativo do bairro. Conta com
sinalização e serviços como restaurantes, além de barracas e quiosques. No local
também é possível alugar cadeiras ou guarda-sol. Quanto a balneabilidade, esta
praia esteve imprópria em 20% do tempo em 2019, índices um pouco acima da
média das demais praias no município.
Em uma amostra de 688 avaliações, a praia é, sozinha, responsável por 667
delas. As demais são referentes à Capela Nossa Senhora do Carmo e Senhor Bom
Jesus (21 avaliações), atrativo cultural com pouco fluxo de visitantes. Somadas, as
avaliações chegam a um total de 93,6% positivas, sendo a maior parte apontada
como excelente (65,3%). No outro extremo, 1,3% dos visitantes apontou como ruim
ou péssimo.

A vegetação no entorno e belezas naturais são elementos valorizados pelos
visitantes. Em menor quantidade, alguns apontam a necessidade de cuidados
maiores para o banho de mar, uma vez que é uma praia de tombo. O local foi
associado ainda com adjetivos como calma e tranquilidade.
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Os comentários negativos apontam questões pontuais ou relacionadas a um
dia específico, por exemplo, o mar agitado, variável não controlada. Muito similar as
demais praias, o grande fluxo de visitantes durante a temporada também é um
elemento de atenção.

Vegetação e Balneabilidade |
Belezas Naturais Saneamento
[Atenção] Fluxo
de Visitantes
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2.2.24.

Varadouro

A Praia Grande (Balneário dos Trabalhadores) é o principal atrativo do
bairro e também a praia com a maior infraestrutura de São Sebastião. Possui quadra
poliesportiva, rede de vôlei na areia, churrasqueiras em pequenos quiosques e
banheiro com vestiários. Esta é a única praia autorizada para excursões. Por sua
infraestrutura é capaz de atender com melhor qualidade pessoas com mobilidade
reduzida. Além disso, foi considerada própria para banho em todas as avaliações de
2019 feitas pela CETESB.
As avaliações positivas são maioria, chegando a um total de 65% dos 80
comentários disponíveis. As avaliações negativas chegaram a 7,5%, valores mais
altos que a média das demais praias. No mesmo sentido, merece atenção os 27,5%
que indicaram como razoável.

A infraestrutura é o aspecto com maior presença positiva nas avaliações. Em
menor número, os comentários negativos apontam a lotação e outras situações
pontuais, tais como mau cheiro nos banheiros ou águas e areia com coloração
escura.
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A qualidade da água associada à infraestrutura torna o Balneário uma das
principais praias de São Sebastião. Como ressalva e atenção, o fluxo de visitantes e a
lotação dos equipamentos pode ocasionar percepções negativa, a exemplo do
banheiro ou sujeira no local.

Balneabilidade [Atenção] Fluxo
de Visitantes
Infraestrutura
Comporta
Excursões
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2.3. Serviços e equipamentos turísticos
2.3.1. Hospedagem
Apenas 60 dos 125 estabelecimentos com cadastro no Cadastur informaram
a capacidade de hospedagem, contudo é possível notar que São Sebastião possui
uma oferta expressiva de leitos, com variedade nos tipos de meio de hospedagem.
Somados, atingem 3,9 mil leitos (1,6 mil Unidades Habitacionais), distribuídos entre
hotéis, pousadas, chalés, residenciais e resorts. O total de estabelecimentos
registrados no Cadastur representa aproximadamente 50% da oferta, logo, se
considerarmos a mesma média, a capacidade total real aproximada resulta em cerca
de 7 e 8 mil leitos.
Os meios de hospedagem estão concentrados nos bairros de Maresias,
Juquehy, Boiçucanga e Cambury. Característica e distribuição que coincide com a
localização dos restaurantes. Existem outros 110 estabelecimentos não
regularizados na base de dados do Cadastur, por isso, não foram considerados.
Além dos estabelecimentos formais, as casas de veraneio ou segunda
residência possuem uma grande representatividade na hospedagem de São
Sebastião. De acordo com os dados da plataforma Airdna.co o município conta com
2,6 mil imóveis deste tipo, anunciados em páginas especializadas, 95% no Airbnb
(vide detalhes no item 2.3.1.1.). Se considerado o número de quartos anunciados
chega-se em pelo menos 7,4 mil leitos oferecidos.

2.3.1.1.

Segunda residência e de temporada

O município de São Sebastião não possui um registro oficial de imóveis de
segunda residência, mesmo representando um importante meio de hospedagem,
tanto para famílias que possuem imóveis de segunda residência, quanto para
turistas que alugam imóveis de temporada.
Apesar da indisponibilidade de dados oficiais municipais sobre a segunda
residência, esta pesquisa levantou dados gerados pela plataforma airdna.co,
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especializada em processamento de dados sobre imóveis de segunda residência e de
aluguel de temporada. Segundo o site26, o município de São Sebastião contava com
2.600 propriedades anunciadas na data da consulta, sendo 95% no site Airbnb.com
e 5% no site Vrbo.com. As propriedades estão distribuídas pelo território municipal,
com uma concentração um pouco mais evidente nos bairros da Costa Sul.
A tipologia predominante é de imóveis médios e grande, sendo os imóveis
com 3 dormitórios os principais, representando 26% dos anúncios; seguido pelos
imóveis com 4 dormitórios e 2 dormitórios juntos, representando 22% cada um; e
pelos com 1 dormitório (16%); mais de 5 dormitórios (11%); e studio (3%).
As residências são bem equipadas, com ar condicionado (76% das
propriedades); piscina (54%); internet (50%); máquina de lavar (40%); e tv a cabo
(29%). Cozinha e estacionamento estão disponíveis em 90% das propriedades
anunciadas.
As taxas de ocupação desse modo de hospedagem são altas, pois mais da
metade (59%) das propriedades ficam menos de 180 dias por ano disponíveis. Dos
imóveis anunciados, 27% ficam até 90 dias disponíveis por ano, passando o restante
do ano ocupados; 32% passam mais de 180 dias por ano ocupados; e 27% passam
mais de 90 dias por ano ocupados. A taxa média de ocupação anual é de 34%. O valor
médio da diária é de R$ 639,00.

26

Dados consultados no site www.airdna.co em 4 de agosto de 2020
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Figura 58 Concentração de imóveis de segunda residência anunciados

Seguindo a tendência de boas avaliações dos turistas e visitantes, com base
nas avaliações dos hóspedes através da plataforma Airbnb.com27, a avaliação geral
das hospedagens de temporada em São Sebastião é excelente, com nota de
4,69/5,00. Mais de 85% dos turistas avaliaram as hospedagens de temporada em
São Sebastião com nota superior a 4,5/5,0.

2.3.2. Restaurantes
Através do Inventário da Oferta Turística (Produto 3.2) identificou-se um
total de 223 estabelecimentos, entre bares, restaurantes, cafés e sorveterias. A
distribuição espacial segue o padrão da hotelaria e está concentrada em Maresias,
Juquehy, Boiçucanga e Cambury. A região central conta com a maior oferta de
estabelecimentos (50 restaurantes), contudo, mesclados entre o atendimento ao
visitante e consumos cotidianos. Há uma oferta gastronómica qualificada e com
culinária variada, com destaque aos peixes e frutos do mar.

27

Dado obtido pelo site airdna.co em 04 de agosto de 2020
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2.3.3. Agências de turismo receptivo
De acordo com o Cadastur, São Sebastião conta com 21 agências de viagens
cadastradas no município. O levantamento identificou outros 9 agências, contudo,
não estão cadastradas, por isso, não foram consideradas.
Há uma distribuição equilibrada no território. Notamos que as agências
especializadas em Ecoturismo e Aventura apresentam concentração na Costa Sul.
Ainda sobre o segmento, tais manifestaram interesse e expectativas no
desenvolvimento de produtos. Vale mencionar que Ecoturismo aparece entre as
prioridades do COMTUR, assim, o interesse é um fator positivo.
As agências possuem atuação e produtos variados tais como passeios de
bicicleta (city tour) e voo de parapente. Entre os fatores de atenção, apenas uma
agência (Gonçalves Turismo) declarou operar roteiros históricos. No Turismo
Náutico, além das agências, as empresas de transporte também funcionam como
distribuidoras destes produtos.

2.3.4. Centro de informações turísticas
São Sebastião conta com 6 centros de informações turísticas, localizados no
Balneário dos Trabalhadores; Cambury; Centro; Juquehy; Maresias; e, Rodoviária.
Destaque para o Balneário dos Trabalhadores e Rodoviária, local de chegada das
excursões e transporte rodoviário regular, respectivamente. A distribuição dos
centros atende os bairros com a maior demanda, a exemplo de Maresias. Contudo,
como ressalva, não existe atendimento aos bairros da Costa Norte.
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2.4. Infraestrutura de apoio ao turismo
2.4.1. Atendimento de saúde e emergência
O município conta com um Plano Municipal de Saúde que cobre o período de
2018 a 2021 e apresenta um diagnóstico sobre as condições da saúde no munícipio.
O investimento per capita do município de São Sebastião na área de Saúde foi
crescente de 2014 a 2016, subindo de R$ 1.554,72 para R$ 1.972,41. De acordo com
a Secretaria Municipal de Saúde, São Sebastião conta com uma infraestrutura de
apoio a Saúde com 49 unidades, dentre elas estão UBS, Pronto Atendimentos,
Farmácias e Centros Especializados.
Além disso, o Serviço Atendimento Móvel de Urgência – SAMU está localizado
na Rua Maranhão, nº. 54, centro, e o telefone de emergência é o 192. Além das
unidades básicas de saúde, que funcionam de segunda a sexta, o município conta
com duas Unidades de Pronto Atendimento 24 horas: a UPA localizada na Rua
Capitão Luiz Soares, nº 1050 (Centro) e o PA de Boiçucanga, na Av. Walquir Vergani,
nº. 1050 (Boiçucanga). O Hospital das Clínicas de São Sebastião, na Rua Capitão Luiz
Soares, nº. 550, centro, funciona 24 horas.

2.4.2. Segurança pública
O município conta com uma Secretaria de Segurança Urbana (SEGUR), que
tem em suas atribuições e competências a política de segurança do município. De
acordo com informações disponíveis no Site de Turismo da cidade, no PDTUR
(2017), no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, o município conta
com 4 delegacias de polícia, três Batalhões da Polícia Militar, um Corpo de
Bombeiros e uma Guarda Municipal. Além disso, o município conta com uma base
de salvamento marítimo localizada na Praia de Maresias.
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3. Demanda e segmentação
De acordo com os resultados da Pesquisa de Demanda (2020) o Turismo de
Sol e Praia é, atualmente, o principal segmento em São Sebastião. Três em cada
quatro entrevistados indicaram o sol e praia como principal motivo da visita
(74,5%). A proporção é ainda maior quando olhamos as avaliações no Tripadvisor,
em que entre os 14.468 comentários relacionados aos atrativos de São Sebastião,
94% são referentes às praias. Os números são importantes indicadores da atual
concentração desta demanda.
Além deste, a busca pelo município foi motivada em segundo lugar (9,7%)
pelas atividades relacionadas à natureza, ecoturismo ou aventura. Em sequência
aparecem o lazer (4,2%), Surf e Esportes (3,3%), Negócios e/ou estudos (3,0%) e
visitas a amigos e parentes (2,5%).
Nesta etapa foram utilizados os resultados da Pesquisa de Demanda (2020)
e uma entrevista (através de formulário online) com o COMTUR, que contou com
sete participantes. O Tripadvisor é utilizado como fonte complementar.

3.1. Caracterização do visitante
A demanda turística de São Sebastião está concentrada em visitantes do
estado de São Paulo (95%), em sua maioria provenientes de municípios da Região
Metropolitana de São Paulo (59%). A cidade de São Paulo apresentou as maiores
quantidades em todas as fontes consultadas, sendo residência de aproximadamente
37% dos entrevistados. Os visitantes de outros estados ou internacionais tiveram
4% e 0,8%, respectivamente. Apenas os dados coletados no Centro de Informação
Turística (CIT) divergem destes resultados, onde nota-se que 12% dos visitantes é
proveniente de outros estados e 15% internacionais. A discrepância pode estar
relacionada perfil do turista que utiliza estes serviços, o que não interfere na análise
apresentada inicialmente.
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Quanto ao detalhamento deste perfil, identificamos que as viagens são
acompanhadas e que os visitantes têm idades entre 36 e 55 anos. O sol e praia foi a
principal motivação para a viagem, não por menos, deslocamentos concentrados em
épocas de calor, primavera/verão, também concentram as viagens. As estadias
duram entre 2 e 7 dias e as pousadas são o principal meio de hospedagem.

Quadro 2 Perfil médio do turista de São Sebastião
Característica

Perfil identificado

Origem

Região Metropolitana de São Paulo

Idade

36 a 55 anos

Tipo de viajante

Com acompanhante (s), seja família ou em casal

Motivo da viagem

Sol e praia

Tempo de viagem

2 a 7 dias

Hospedagem

Em pousada

Época do ano

Primavera/verão

Gasto diário

R$ 200 a R$ 400
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3.2. Produtos e segmentos turísticos
Além dos atrativos turísticos, o Inventário da Oferta (2020) apresenta
informações detalhadas sobre os produtos e roteiros comercializados pelas agências
receptivas de São Sebastião. Os passeios náuticos (Turismo Náutico) representam a
maior fatia da oferta (30,4%), referentes a 14 produtos. As trilhas e atividades de
observação (Ecoturismo e Birdwatching) aparecem em segundo, com 9 produtos
comercializados (19,7%). A oferta relacionada à natureza nos produtos de Aventura
(10,9%) e cachoeiras (8,7%).

Desta forma, podemos afirmar que existe uma oferta diversificada no
município, contudo, com uma demanda concentrada no segmento de Sol e Praia. O
Turismo Náutico é o setor com o maior número de produtos e, na avaliação do
COMTUR, também um setor consolidado. Contudo, a ausência destas atividades
entre os motivos de viagem - Pesquisa de Demanda (2020) - e também no próprio
Tripadvisor indicam a necessidade de atenção sobre o setor.
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3.3. Histórico comparativo da demanda turística
Duas pesquisas de demanda foram realizadas anteriormente a este Plano,
uma em 2014 e outra em 2016. Os resultados apresentados nas duas pesquisas estão
alinhados com os encontrados pela última pesquisa de demanda (2020).
Sobre a origem do visitante, ambas as pesquisas destacam grande proporção
dos visitantes provenientes da capital paulista. Na pesquisa de 2014, 92,7% dos
entrevistados eram do Estado de São Paulo, sendo 48% da capital, seguido de
Campinas com 3,4%, São Bernardo do Campo com 2,6% e São José dos Campos com
2,4%. Já na pesquisa de 2016, 46% dos entrevistados eram da capital de São Paulo,
14% de outros municípios da Região Metropolitana da capital, 34% do interior do
estado e 6% da Região Metropolitana da Baixada Santista.
Acerca da idade dos visitantes, as pesquisas também indicaram convergência
nos resultados. Em 2014, as faixas com mais visitantes eram de 18 a 34 anos e 35 a
64 anos, representando mais de 70% dos visitantes. Em 2016, as faixas de 26 a 34
anos e 35 a 50 anos representavam mais de 80% dos turistas.
O perfil da viagem indicado pelas duas pesquisas apresenta alguma
divergência. Em 2014, 55% dos visitantes estavam com suas famílias e filhos, 13%
em casal e 12% em um grupo de amigos; enquanto em 2016 a maior parte dos
entrevistados viaja em casal, 60%, seguido de viagem com família e filhos (19%) e
viagem com amigos com 11%. Sobre o motivo da viagem, a principal indicação em
ambas as pesquisas foi “sol e praia” e “natureza”.
Os locais mais visitados também convergem nas duas pesquisas. Maresias e
Boiçucanga aparecem como as principais demandas, seguidos de Camburi, Juquehy
e Toque Toque.
O período de viagem mais indicado nas pesquisas anteriores foi o período de
férias e finais de semana, sempre acompanhado por feriados prolongados. Em 2014
a maior demanda foi no período de férias, enquanto em 2016 a busca maior foi em
finais de semana. Nas duas pesquisas, a maior parte dos visitantes eram frequentes,
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com pelo menos uma visita por ano à São Sebastião. Em 2014 apenas 18% dos
entrevistados visitava a cidade pela primeira vez; em 2016 eram 22%.
A renda média mais frequente do visitante foi de R$ 2,5 mil a R$ 6,3 mil, que
em 2014 representando 30% dos visitantes; já em 2016 uma proporção um pouco
maior de 39%. Quanto ao gasto per capita, há diferenças entre as pesquisas:
enquanto em 2014 o gasto médio diário por pessoa foi de cerca de R$ 580, em 2016
a faixa de gasto mais comum foi de R$ 100 a R$ 300.
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3.4. Avaliação da demanda por segmento
3.4.1. Turismo de Sol e Praia
Atualmente, o Turismo de Sol e Praia é o segmento que concentra a maior
parte da demanda turística do município (74,5%). São Sebastião conta com 53
praias em seu território, atrativos naturais com características distintas entre si.
A praia da Baleia, por exemplo, conta com uma faixa de areia plana, diferente
de outras como a Brava de Boiçucanga ou Maresias, ambas caracterizadas como
praia de tombo. A infraestrutura e serviços também é variada, o Balneário dos
Trabalhadores (Praia Grande) conta com a maior quantidade de infraestrutura para
o turismo, como sanitários, estacionamento e até quadras poliesportivas.
Por serem atrativos abertos não é possível precisar a demanda individual das
praias. Contudo, através dos dados do Tripadvisor podemos estimar a distribuição
do fluxo de visitantes. Considerando uma amostra de 14.460 avaliações entre 2011
e 2020, as praias de Maresias (23,7%) e Juquehy (18,2%) são os atrativos mais
visitados em São Sebastião.

339
Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

Com base na mesma fonte (Tripadvisor), nota-se que as avaliações positivas
e negativas das praias tiveram forte influência da qualidade das águas
(balneabilidade). As praias consideradas impróprias durante muitas semanas ao
longo de 2019 também concentram a maior quantidade de avaliações razoáveis ou
negativas. É o caso da Praia de São Francisco, imprópria para banho em 71% do
tempo no ano passado.
Figura 59 Mapa de avaliação de bairros e índices de balneabilidade das praias

Com impactos diretos na balneabilidade, já prevista no PDT 2017, a ação de
ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto foi indicada como
prioritária nas entrevistas com o COMTUR. Juntamente com a elaboração do plano
de marketing, foram as únicas a serem indicadas como muito importantes por todos
os participantes em entrevista com o Comtur sobre a avaliação das ações do PDT de
2018.
Em entrevista complementar, os Conselheiros foram perguntados sobre os
desafios para melhorias na qualidade do Turismo de Sol e Praia em São Sebastião.
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Na oportunidade, a organização e fiscalização na faixa de areia nas praias foi a
principal resposta.

Segmento

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Turismo

Segmento consolidado

Saneamento básico

de Sol e

Paisagem

Balneabilidade

Praia

Balneabilidade

Impróprias)

Variedade de Praias (Tombo e

Capacidade de Carga

Plana)

Sazonalidade (Verão)

Infraestrutura

e

serviços

(Praias

Trânsito (Temporada)

especializados

Turistas conhecem por praias

Ampla e qualificada oferta de

(não identificam o município)

meios de hospedagem

Carência

Praias

bebedouros

reconhecidas

internacionalmente
Maresias)

(como

de

sanitários,
e

fraldários

públicos
Falta de estacionamentos em
algumas praias
Falta de limpeza
Acesso

restrito

(praia

no

organização

e

condomínio)
Falta

de

fiscalização na faixa de areia
Apropriação da faixa de areia
por

estabelecimentos

e

condomínios

3.4.2. Turismo Náutico
A oferta de Turismo Náutico é composta por passeios, aluguel de
embarcações e serviços para embarcações próprias, o último em Marinas
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Especializadas. Este segmento representa a maior parcela dos produtos oferecidos
pelas agências em São Sebastião (30,4%). Contudo, como já mencionamos, as
atividades relacionadas não aparecem entre as motivações de viagem da Pesquisa
de Demanda (2020) ou mesmo em fontes complementares.
O segmento, em especial os passeios para as ilhas, apresenta crescimento no
município. A relevância do setor pode ser percebida pelas discussões sobre a
construção de uma Marina Pública e também nas entrevistas com o COMTUR. Na
entrevista com o COMTUR sobre a avaliação da demanda o Turismo Náutico foi
indicado pelos Conselheiros como um dos segmentos prioritários para o próximo
triênio, atrás apenas do Ecoturismo e do já consolidado Sol e Praia.
Entre os desafios indicados pelo mesmo Conselho estão a regulamentação
dos prestadores de serviço, a melhoria nas infraestruturas específicas e
profissionalização do setor. O transporte improvisado em embarcações de pesca foi
apontado em Ata do COMTUR como um dos desafios.

Segmento

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Turismo

Diferentes ofertas

Regulamentação do Setor

Náutico

Oferta integrada ao Sol e Praia

Transporte em embarcações

Potencial

para

irregulares

históricos

e

passeios
pedagógicos

Atracadouros públicos

(Porto)

Profissionalização do setor

Diversidade de ilhas

Impactos ambientais - óleo de

Arquipélago Alcatrazes

barco na água

Tranquilidade das águas (Canal
São Sebastião- Ilhabela)
Infraestrutura institucional de
segurança e fiscalização
Apa Marinha Litoral Norte
(Representação e Proteção)
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Segmento

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

[Em andamento] Discussões
para Marina Pública

3.4.3. Ecoturismo
A oferta de atrativos é variada e conta tanto com atrativos de acesso livre
quanto controlados. Parte dos atrativos encontram-se na área do Parque Estadual
da Serra do Mar (PESM), fato que atribui limites específicos ao uso.
De acordo com o COMTUR trata-se de um segmento ainda não consolidado,
com base em atas de reuniões e entrevistas. Entre os desafios, destacaram a
necessidade de infraestrutura e regulamentação para os atrativos. Neste contexto, a
aproximação junto ao PESM é indicada nas falas como fundamental. O controle de
acesso também figura entre as sugestões.
As Trilhas e Cachoeiras foram apontadas na entrevista sobre demanda e
segmentação como um dos principais atrativos, estando em segundo lugar, após as
praias. De fato, a demanda pelo Ecoturismo e demais atividades relacionadas aos
atrativos naturais apresentam uma parcela importante da demanda (9,7%), a
segunda maior no município, atrás apenas do Turismo de Sol e Praia.
O desenvolvimento do Ecoturismo é indicado pelos Conselheiros como
prioridade para os próximos anos. Além das entrevistas com o COMTUR, as Atas dos
mesmo conselho demonstram que este é um tema com discussões frequentes.
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Segmento

Aspectos Positivos

Ecoturismo,
Aventura
Natureza

e

Aspectos Negativos

Variedade de atrativos

Baixa divulgação

Possibilidade de ecoturismo

Turistas não conhecem

em diferentes áreas do

Ausência de controle de

município

acesso para trilhas

Prática de surf, rapel e

Infraestrutura nas trilhas

trilhas

(segurança e atendimento)

Mirantes

Infraestrutura nos mirantes

Observação de aves

(Barra do Una, Maresias,

Diversidade e preservação

Canal, Barequeçaba)

ambiental

Regulamentação do uso e

Escolas de mergulho

atividade

Apa Marinha Litoral Norte

Falta de segurança pública

(Representação e Proteção)

Informalidade

de

loteamentos habitacionais
Gestão de usos públicos das
Unidades de Conservação
3.4.4. Turismo Cultural
Tal como o Turismo Náutico, o Turismo Cultural não foi mencionado pelos
turistas entrevistados na Pesquisa de Demanda 2020 como uma das motivações de
viagem. Contudo, através da pesquisa complementar no Tripadvisor pode-se indicar
relevância considerável para os atrativos culturais. Excluídas as praias (94,4% do
total), os atrativos culturais concentram a maior parte das visitações (2,3%), sendo
dentro destes as capelas e igrejas os locais mais indicados como visitados nas
avaliações publicadas no site (1,4%).
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Atualmente, o Turismo Cultural representa apenas uma pequena parte dos
produtos vendidos pelas agências (8,7%). Por outro lado, a estimativa da demanda
indica concentração de turistas em atrativos culturais, resultado que pode indicar
visitas espontâneas.
Para o COMTUR, a facilidade de acesso e a disponibilidade de estacionamento
são os pontos fortes dos atrativos culturais. Na mesma entrevista os Conselheiros
indicaram a falta de divulgação como principal obstáculo atual. Os comentários
indicam a necessidade de atenção com a infraestrutura e transportes.
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Segmento

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Turismo

Órgão autônomo de gestão

Pouco explorado

Cultural

(Fundação Cultural)

Eventos culturais de pouca

Centro histórico conservado

atratividade

Estabelecimentos de bares e

(atratividade local)

vida noturna

Falta

Bens

Tombados

em

Nível

turística

mercado

(peixes,

municipal

artesanato

e

Estadual e Federal

gastronomia)

Sítio Arqueológico

Adaptação para pessoas com

Cultura Caiçara

deficiência

Reserva Indígena Rio Silveiras

Profissionalização

Manifestações culturais

Segmento

para
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o

4. Análise SWOT
4.1. Fatores Internos
A preservação ambiental e os atrativos naturais são as principais forças
do turismo de São Sebastião, com destaque para as praias, produto principal. A
grande quantidade de praias, variedade de tipos (planas e tombo) e a relação
de parte destas com trilhas torna a oferta turística diferenciada. A oferta ampla e
qualificada de serviços, em especial os meios de hospedagem colaboram para a
percepção de qualidade do destino e, consequentemente, também nas avaliações
positivas. São positivas também a organização institucional, destaque para a
existência de Secretaria de Turismo e COMTUR, bem como a articulação para o
desenvolvimento do turismo regional, através do Circuito Turístico do Litoral
Norte. Juntos são indicadores positivos para o desenvolvimento do turismo também
no longo prazo.
O destino São Sebastião ainda é uma marca em processo de consolidação,
por enquanto, as praias como Maresias e Boiçucanga acabam se sobressaindo ao
município, por vezes, com nomes mais fortes e não vinculados a ele. A principal
fraqueza é o saneamento básico, a coleta de esgoto afeta diretamente a qualidade
das águas (balneabilidade) e gera impactos negativos na avaliação destes bairros,
por exemplo, em São Francisco, praia imprópria para banho em 70% do tempo em
2019.
A forte dependência do Turismo de Sol e Praia gera impactos
relacionados à sazonalidade, como o oscilação brusca no número de visitantes e
demissões em período de baixa temporada. A existência de segmentos potenciais
como o Ecoturismo e Turismo Cultural pode auxiliar na diversificação da oferta e,
consequentemente, amenizar os efeitos negativos citados.
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4.2. Fatores Externos
A proximidade com grandes centros urbanos (Região Metropolitana de
São Paulo e Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte), bem como a
qualidade do acesso, a ser melhorado com a duplicação da Rodovia dos Tamoios,
são oportunidades para o turismo. Dentro disso, políticas públicas como o
STOPOVER do Governo do Estado de São Paulo terão reflexos ainda maiores na
região. O programa prevê a permanência de turistas em conexão nos aeroportos de
São Paulo. Logo, proximidade e acesso são fatores importantes para essa escolha.
A recuperação do setor turístico após o período de isolamento social e
controle da pandemia ocasionada pelo COVID-19 são as principais ameaças para
os próximos três anos (vigência do plano). As incertezas geradas neste período
poderão acarretar no fechamento de estabelecimentos, redução do número de
empregos e instabilidades, o que afetará a quantidade de novos investimentos. Por
outro lado, o investimento em protocolos de segurança biológica e capacitação da
mão-de-obra (fator interno) poderá colocar o município em destaque. Dada as
restrições de mobilidade aérea e necessidade de abertura gradual, a retomada das
viagens privilegiará o turismo regional. Nesta lógica, São Sebastião e o litoral
norte poderão ser beneficiados pelos elementos citados: proximidade e acesso.
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Forças (interno)

Fraquezas (interno)

Ampla e qualificada oferta de meios

Produto/marca pouco consolidada

de hospedagem

(divulgado).

Diversidade

e

preservação

ambiental

Precariedade habitacional
Balneabilidade das praias

Organização

Institucional

da

Saneamento básico (água, esgoto e

Secretaria de Turismo

limpeza urbana e das praias)

Relevância Histórica e Cultural

Informalidade do trabalho

Qualidade das estradas

Pouca

Centro Histórico Conservado

profissional

Centro de Informação Turística

Infraestrutura dos equipamentos

Variedade na Oferta

turísticos

Paisagens e qualidade das águas

atracadouros)

Circuito Turístico do Litoral Norte

Infraestrutura

(articulação regional)

(banheiros, fraldários, bebedouros e

Sensação de segurança

estacionamentos)

Sinalização turística

Baixa atratividade dos atrativos

oferta

de

(trilhas,

qualificação

mirantes
nas

e

praias

culturais
Forte dependência do segmento de
sol e praia (sazonal)
Controle e fiscalização do acesso e
uso da praia (faixa de areia)
Falta de mercado central para
gastronomia e artesanato
Oportunidades (externo)

Ameaças (externo)

Proximidade de grandes centros

Redução do turismo pós covid

urbanos

Crise econômica provocada pelo

Parque Estadual da Serra do Mar

covid

Clima quente e estável

Turistas não associam as praias ao

Aumento do turismo regional pós

município
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covid (viagens de carro)

Proximidade

com

destinos

Proximidade com Ilhabela

concorrentes

e

também

Duplicação da Rodovia dos Tamoios

consolidados paulistas (Ilhabela,

Programa Stopover SP

Ubatuba, Bertioga) e em outros

Alta taxa de retorno | Clientes

estados (Paraty)

Fidelizados

Sazonalidade
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SEÇÃO 2 - PROGNÓSTICO
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5. Desafios para o Desenvolvimento do Turismo
Concluída as etapas de avaliação da oferta e de análise SWOT, foram
identificadas 68 ações para o desenvolvimento do Turismo em São Sebastião. O
conjunto é formado pelas ações em andamento do Plano de Turismo 2018 e outras
identificadas ao longo deste estudo. A retomada do turismo após a pandemia é o
principal desafio nos próximos anos.
Além deste, de maneira geral, a ampliação do saneamento básico e
universalização do acesso à água são os principais desafios. Tais ações possuem
impacto direto na balneabilidade das praias e percepção da qualidade pelo visitante.
Além do turismo, são fundamentais para o bem-estar e vida da população local.
A redução dos impactos da sazonalidade é um desafio comum para todas
as cidades dependentes do Turismo de Sol e Praia. Sua complexidade engloba
obstáculos menores como a necessidade de diversificação da oferta e
segmentação e qualificação da mão-de-obra local.
A relação entre turismo e meio ambiente está entre as potencialidades do
município e pode ajudar no desafio anterior. Para isso o controle e regularização
da expansão urbana são fundamentais. O fato de grande parte dos atrativos - e do
próprio município - estarem em áreas de proteção ambiental reforçam a
necessidade de ações como o controle da capacidade de carga e demais esforços
para reduzir os impactos em atrativos naturais. Logo, são desafios imediatos a
gestão dos usos públicos nas Unidades de Conservação e regulamentação das
atividades de ecoturismo, em especial, as trilhas.
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Identificadas novas demandas para o desenvolvimento do turismo, o
COMTUR foi consultado sobre a relevância das ações indicadas, por meio de
formulário online. A redução do lixo em trilhas, praias e outros ambientes (100%) e
investimentos em acesso e infraestrutura básica (100%) foram as ações com maior
aprovação. Nenhuma ação mencionada como de pouca ou nenhuma relevância
atingiu quantidades próximas a metade dos entrevistados.

353
Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

Quadro 3 Resultado de validação dos desafios junto ao COMTUR
Respostas

Muito

Importante

Importante
[Reduzir lixo em trilhas,

Pouca

Nenhuma

Relevância

Relevância

8

100%

0%

0%

0%

8

100%

0%

0%

0%

8

88%

13%

0%

0%

8

88%

13%

0%

0%

8

88%

13%

0%

0%

8

88%

13%

0%

0%

8

88%

13%

0%

0%

8

75%

13%

0%

13%

8

75%

25%

0%

0%

8

75%

13%

0%

13%

8

75%

25%

0%

0%

8

75%

0%

25%

0%

8

63%

38%

0%

0%

praias e outros ambientes]
[Investimento em acesso e
infraestrutura básica]
[Incentivar e garantir o uso
turístico

nos

planos

de

controlar

a

manejo]
[Definir

e

capacidade de carga dos
atrativos naturais]
[Promover e qualificar a
produção

artesanal

(artesanato,

local

extrativismo,

pesca e gastronomia)]
[Estimular a qualificação
profissional]
[Manutenção e limpeza das
áreas de praia]
[Controlar as disputas pelo
acesso às praias]
[Estimular a regularização
do

setor

turístico

e

promover a redução da
informalidade]
[Minimizar

os

impactos

causados pelo Covid-19.]
[Organizar e fiscalizar a
ocupação da faixa de areia
nas praias]
[Oferecer infraestrutura de
sanitários,

bebedouros

fraldários

públicos

e
nas

praias]
[Gerir os usos públicos das
Unidades de Conservação]
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Respostas

Muito

Importante

Importante
[Promover o comércio da
produção

artesanal

(pesca,

Pouca

Nenhuma

Relevância

Relevância

8

63%

38%

0%

0%

8

63%

38%

0%

0%

8

50%

38%

13%

0%

8

38%

38%

25%

0%

8

38%

50%

0%

13%

local

artesanato,

extrativismo

e

gastronomia)]
[Melhorar a Infraestrutura
nos mirantes (Barra do Una,
Maresias,

Canal,

Barequeçaba)]
[Controlar e regularizar a
expansão urbana e de novos
loteamentos]
[Implantar e/ou melhorar a
infraestrutura

de

atracadouros públicos]
[Adaptar a infraestrutura
dos atrativos turísticos para
pessoas com deficiência]
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6. Construção de Cenários
Concluída a etapa de diagnóstico do Turismo em São Sebastião, foram
identificadas 18 ações consideradas necessárias para o desenvolvimento da
atividade. Além delas, foram extraídas outras ações em andamento - previstas no
PDT 2018 e consideradas prioritárias pelo COMTUR - e chegando a outras 17 ações.
Cada ação foi classificada conforme sua complexidade e descrita de acordo com os
impactos que poderá trazer para o turismo nos próximos anos.
Somadas as prioridades do plano anterior e as novas demandas chega-se a
um total de 35 ações. A construção de cenários prevê a conclusão das atividades
dentro da vigência do plano atual (2020 - 2023). Assim sendo, no cenário ideal
considera-se que o conjunto de ações seja totalmente executado. Por outro lado,
em um olhar menos otimista, o cenário tendencial prevê que apenas parte das
ações seja executada, especificamente, as que foram avaliadas como de baixa
complexidade.
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Fortalecimento Regional | Ações
Criar roteiros turísticos regionais, valorizando os

Origem
PDT 2018

Complexidade
Baixa

Como fazer

Impacto para o Turismo

Elaborar roteiros

[Alto] Divulgação e fortalecimento

segmentos prioritários

regional;

Aumento

da

permanência e gasto médio do
visitante na região; Aumento da
demanda; Distribuição do fluxo de
pessoas
[Novo] Operar e comercializar roteiros regionais
Dar visibilidade aos resultados dos indicadores e

PDT 2018
PDT 2018

Alta
Baixa

Parcerias;

Instância

de

[Alto] Divulgação e fortalecimento

Governança Regional;

regional;

Publicação dos resultados

[Baixo] Aumenta a transparência

utilizá-los na tomada de decisão do setor

e participação
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Melhoria da Qualidade e Competitividade | Ações

Origem

Incentivar e garantir o uso turístico nos planos de

Nova

Complexidade
Alta

manejo

Como

Impacto para o Turismo

Plano de Manejo; Legislação;

[Alto]

Preservação

ambiental

Pesquisa

[Alto]

Difusão

Educação

-

ambiental
Promover o comércio da produção artesanal local

Nova

Alta

(pesca, artesanato, extrativismo e gastronomia)

Criação de pontos de venda;

[Alto] Disseminação e valorização

construção do Mercado Municipal

da cultura local [Alto] Aumento de
gasto no município por parte dos
turistas [Alto] Aumento do tempo
de permanência do visitante

Estimular a regularização do setor turístico e

Nova

Alta

Campanhas

promover a redução da informalidade

[Alto] Maior controle da atividade
[Alto] Aumento da receita do
município

[Alto]

Promover

distribuição de renda
Estimular a qualificação profissional

Nova

Baixa

Parcerias com universidades e

[Alto] Mão de obra qualificada no

escolas técnicas

setor

turístico

[Alto]

Maior

qualidade dos serviços prestados
Investimento em acesso e infraestrutura básica

Nova

Alta

Recursos públicos; Obras

[Alta] Aumento de investimentos
econômicos [Alto] Aumento de
capacidade de suporte [Alto]
Aumento de demanda
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Melhoria da Qualidade e Competitividade | Ações

Origem

Manutenção e limpeza das áreas de praia

Nova

Complexidade
Baixa

Como
Planejamento; Serviços

Impacto para o Turismo
[Alto] Melhor avaliação do turista;
[Alto] Preservação Ambiental e
melhoria da balneabilidade

Organizar e fiscalizar a ocupação da faixa de areia nas

Nova

Baixa

Legislação específica

[Baixo] Sensação de organização

Nova

Alta

Recursos públicos

[Alto] Melhor avaliação do turista;

praias
Oferecer infraestrutura de sanitários, bebedouros e
fraldários públicos nas praias

limpeza e higiene nas praias

Melhorar a Infraestrutura nos mirantes (Barra do Una,

Nova

Baixa

Recursos públicos

Maresias, Canal, Barequeçaba)

[Alto] Consolidação de atrativos
turísticos

Implantar e/ou melhorar a infraestrutura de

Nova

Alta

Recursos públicos

atracadouros públicos

[Alto] Maior segurança e controle
dos transportes náuticos [Alto]
Aumento da Demanda de Turismo
Náutico

Adaptar a infraestrutura dos atrativos turísticos para

Nova

Alta

Obras e reparos

pessoas com deficiência
Elaborar plano de marketing para São Sebastião

[Alto]

Aumento

de

demanda

específica (PCD); inclusão social
PDT 2018

Baixa

Contratação

[Alto] Consolidar o produto e
ampliação da demanda [Alto]
Fortalecer o destino frente aos
concorrentes, criar diferencial.

[Novo] Monitorar e avaliar implementação do PDT

PDT 2018

Baixa

Acompanhamento do COMTUR

[Alto] Aumenta a capacidade de
planejamento e gestão
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Melhoria da Qualidade e Competitividade | Ações

Origem

Definir e implantar programa de atração de

PDT 2018

Complexidade
Baixa

investimentos para o setor

Como
Definição

de

Impacto para o Turismo
segmentos

prioritários; transparência

[Alto] Oportunidades de alto
retorno financeiro; melhoria e
criação

de

novos

estabelecimentos
Depende da Anterior (Investimentos)

PDT 2018

Alta

Captação de recursos públicos

[Alto] Melhoria da infraestrutura;
controle

de

impacto

socioambiental; redução de risco
de investimentos;
Elaborar estudo de inteligência de mercado para

PDT 2018

Baixa

Contratação

estruturar a comercialização do destino

[Alto] Consolidar o produto e
ampliação da demanda [Alto]
Fortalecer o destino frente aos
concorrentes, criar diferencial.
[Alto] Atrair investidores

Ampliar o sistema de coleta e tratamento de esgoto

PDT 2018

Alta

Infraestrutura

(universalização)

[Alto] Melhoria na balneabilidade
das praias; Melhor avaliação de
qualidade das praias

Universalizar

o

atendimento

do

sistema

de

PDT 2018

Alta

Infraestrutura

[Alto] Reduzir falta de água na

abastecimento de água (74%) e reduzir seu índice de

temporada e melhor avaliação do

perdas (36%)

visitante

[Novo] Consumo alto (205 L/hab/dia vs média

PDT 2018

Baixa

Campanha de sensibilização social

nacional: 154 L/hab/dia)

[Alto] Reduzir falta de água na
temporada e melhor avaliação do
visitante (Campanha de Redução)
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Promoção à Sustentabilidade| Ações

Origem

Controlar as disputas pelo acesso às praias

Nova

Complexidade
Alta

Como fazer

Impacto para o Turismo

Legislação específica; Fiscalização

[Alto] Qualidade do Atrativo [Alto]
Controle da Capacidade

Controlar e regularizar a expansão urbana e de novos

Nova

Alta

Legislação específica; Fiscalização

loteamentos

[Alto] Preservação Ambiental e da
Paisagem

Reduzir lixo em trilhas, praias e outros ambientes

Nova

Baixa

Fiscalização; Campanhas

[Alto] Conservação ambiental e
melhoria da balneabilidade das
praias

Gerir os usos públicos das Unidades de Conservação

Nova

Baixa

Gestão Conjunta (U.C., Prefeitura e

[Alto] Uso turístico

Comunidade)
Definir e controlar a capacidade de carga dos atrativos

Nova

Alta

naturais
Promover e qualificar a produção artesanal local

Nova

Baixa

(artesanato, extrativismo, pesca e gastronomia)

Controlar o acesso às trilhas;

[Alto] Evitar aglomerações [Alto]

Distribuir o público

Preservação Ambiental

Mapeamento e qualificação dos

[Alto] Disseminação e valorização

setores

da cultura local [Alto] Aumento de
gasto no município por parte dos
turistas

[Alto]

Aumento

do

rendimento
Minimizar os impactos causados pelo Covid-19.

Nova

Alta

Recursos públicos,

[Alto] Manutenção da máquina
turística já existente

Reduzir a sazonalidade

PDT 2018

Alta

Qualificação

da

oferta

diversificação de segmentos

e

[Alto] Aumento da oferta turística
em segmentos diferentes de sol e
praia
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Segmentos e Territórios Prioritários | Ações

Origem

Fortalecer o posicionamento do destino, com promoção

PDT 2018

Complexidade
Alta

Como fazer
Organizar e regulamentar

específica para o segmento (Turismo Náutico)

Impacto para o Turismo
[Alto]

Garante

segurança

e

controle das operações

Depende da Anterior (Turismo Náutico)

PDT 2018

Alta

Qualificação técnica e operacional

[Alto]

Melhoria

da

oferta

e

avaliação dos turistas
Depende da Anterior (Turismo Náutico)

PDT 2018

Alta

Promover a oferta e produtos

[Alto]

Aumento

da

demanda

turística
[Novo] Ecoturismo - Uso e ocupação das áreas

PDT 2018

Alta

Regulamentação

ambientalmente preservadas

[Alto] Segurança e controle das
operações.

Sustentabilidade

Melhoria na relação PESM e
Município
Prover infraestrutura de apoio, acesso e sinalização

PDT 2018

Baixa

Infraestrutura

turística adequada aos atrativos (Ecoturismo)

[Alto] Melhoria na oferta de
produtos
natureza;

de

ecoturismo

e

Sustentabilidade;

Segurança e Qualidade
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6.1. Cenário Tendencial
6.1.1. Aspectos Socioeconômicos
O fortalecimento de São Sebastião como destino turístico - através da
ampliação do número de visitantes e, principalmente, pelo desenvolvimento de
outros segmentos, além do Sol e Praia - proporcionará aumento direto nas receitas
das empresas locais e, de maneira indireta, ao município.
O aumento do fluxo de turistas poderá ainda induzir a maiores investimentos
no local, o que auxilia também no aumento na arrecadação de impostos municipais.
À população, o efeito positivo na renda deverá ocorrer pela geração de
empregos, advinda de investimentos externos e do próprio incentivo ao comércio
local, além da política de qualificação profissional. A promoção da atividade turística
por estes aspectos é fator essencial para a reconstrução da economia local.
Uma vez que a atividade turística esteja com bom desempenho, não
considerar a ação de regularização e diminuição da informalidade pode ser um
mecanismo para aumento de desigualdades sociais, sem desenvolver a economia de
forma economicamente sustentável.

6.1.2. Território e Meio Ambiente
O Plano Municipal de Saneamento Básico de São Sebastião (PMSB-SS, 2018)
estabelece metas intermediárias de ampliação do sistema de abastecimento de água
e de esgotamento sanitário para 2024 e 2040. Assim, espera-se que, em 2024, o
índice de abastecimento de água suba para 94% e o índice de perdas de água na
distribuição reduza para 30%. Ao mesmo tempo, em relação aos serviços de
esgotamento sanitário a expectativa, para o mesmo ano, é que a coleta seja ampliada
para 90% e o tratamento para 100%. Nesse cenário, as condições ambientais e de
saúde pública terão um impacto positivo significativo na cidade, embora a
universalização desses serviços esteja prevista para 2040. A ampliação dos serviços,
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mesmo nesse estágio, terá como um de seus impactos diretos o aumento da
qualidade das praias.
Aliada à ampliação dos serviços de água e esgoto, o PMSB-SS também prevê
o Programa de Educação Ambiental que tem como objetivo conscientizar e difundir
procedimentos que possam ser adotados pelas populações para a redução do
consumo de água. Dessa forma, além dos impactos positivos relacionados ao
aumento da qualidade ambiental, resultado direto da ampliação do sistema de
abastecimento e esgotamento, a redução do consumo de água per capita contribuirá
com a redução de episódios de falta d’água na alta temporada.
Em relação a redução do lixo em trilhas, praias e outros ambientes, o Plano
também prevê aumento do índice de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.
Dessa forma, espera-se que até 2024 o índice suba de 93,3% para 100%. A melhoria
dos serviços de limpeza urbana terão impacto positivo na qualidade ambiental das
praias (balneabilidade) e melhoria nos serviços urbanos, aumentando a satisfação
dos turistas.

6.1.3. Turismo de Sol e Praia: segmento consolidado
O turismo de sol e praia será afetado positivamente principalmente pela
elaboração do plano de marketing, fiscalização das praias, aumento da
infraestrutura de outros atrativos e a qualificação profissional.
Caso esses pontos sejam trabalhados, a tendência é de que o turismo de sol e
praia tenha outros atrativos consolidados, como os mirantes, e um aumento na
qualidade ambiental das praias, gerando, consequentemente, boas avaliações dos
turistas e um aumento na demanda. Esses dois últimos podem ser também
consequência da melhoria na fiscalização e ocupação das praias, trazendo ao turista
a sensação de organização do espaço público. Com a marca de São Sebastião
consolidada, o município receberá uma maior demanda, que estará distribuída entre
suas praias. Por fim, a capacitação profissional de mais pessoas no setor turístico
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trará uma qualidade para o serviço, impactando também no aumento da demanda,
boas avaliações e retorno dos turistas.
Por outro lado, aumentar a demanda do município sem atuar no controle de
acesso às praias ou aos mirantes pode gerar um efeito ambiental contrário ao
desejado e degradar esses ambientes naturais. A sobrecarga da capacidade de um
atrativo gera impactos negativos no controle da ocupação do espaço e na segurança.
Da mesma forma, atrair uma demanda maior sem infraestrutura básica, como
banheiros, irá gerar um desconforto para o turista que avaliará mal o município,
fazendo com que este perca a competitividade frente aos municípios próximos
concorrentes. Por fim, é importante assegurar que o foco dos investimentos não
esteja exclusivamente no turismo de sol e praia, o qual já é consolidado e, mas
também nos segmentos prioritários, criando mecanismo de redução da
sazonalidade.

6.1.4. Segmentos Potenciais
6.1.4.1. Turismo Náutico
Os programas relacionados ao Plano de Marketing, Programa de Atração de
Investimentos e Qualificação Profissional são as ações com maiores impactos no
Turismo Náutico. A previsão de uma Marina Pública também poderá trazer impactos
positivos. Diferente do Sol e Praia, o segmento não está restritos às épocas de maior
temperatura. Ou seja, poderá auxiliar na diversificação da oferta e redução da
sazonalidade. Os avanços nesse setor podem ainda intensificar a procura por
produtos relacionados à natureza, como os passeios para contemplação do
Arquipélago Alcatrazes.

6.1.4.2. Turismo Cultural
A implementação das ações de mapeamento do comércio, extrativismo,
pesca, gastronomia e produção artesanal local, além de iniciativas de qualificação
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do setor, promovem a disseminação e valorização da cultura local e o
desenvolvimento da economia de base local, através da comercialização dos
produtos caiçara. Os eventos de cultura caiçara, Festival Gastronômico Caiçara e
Arraiá Caiçara, com agendas garantidas contribuem para a promoção e preservação
da cultura, promovendo geração de renda dos produtores locais e frequência de
turistas em períodos de baixa estação. A adoção de estratégias e de equipamentos
para comercialização dos produtos artesanais locais é essencial para o sucesso do
segmento, assim como a promoção dos produtos exclusivos da cultura caiçara, a fim
de garantir a atratividade no consumo e o crescente desenvolvimento
socioeconômico local.

6.1.4.3.

Ecoturismo

A sustentabilidade e qualidade na oferta de produtos turísticos de interação
com a natureza proporciona grandes avanços no município, a partir da
implementação do Projeto EcoTrilhas, que implantou infraestrutura de acesso,
sinalização turística e equipamentos e serviços de apoio. Essas ações consolidam as
trilhas da Cachoeira do Camburi, Sete Quedas, Maresias-Paúba e APA Baleia-Sahy
como importantes atrativos de ecoturismo. No entanto, a falta da regulamentação
do uso e a definição dos limites e controle de acesso às unidades de conservação
pode contribuir negativamente para a preservação do ecossistema, por conta do
grande aumento de demanda.
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6.2. Cenário Ideal
O cenário ideal considera a conclusão de todas as ações anteriores e também
aquelas avaliadas como de alta complexidade. Desta forma, considera os resultados
a partir do investimento e resolução dos desafios identificados.

6.2.1. Aspectos Socioeconômicos
Além de consolidar a importância do turismo na economia local e a
diversificação da atividade local (que contribui para a estabilidade econômica), no
cenário ideal há dois canais relevantes de impacto das ações previstas.
O primeiro deles é a geração de empregos e desenvolvimento do município
com a atração de novos investimentos. Um programa organizado que busca ofertar
as oportunidades de São Sebastião para investimento seria capaz de valorizar e
desenvolver as estruturas da cidade, gerando um crescimento de renda para a
população empregada na sua execução.
O segundo canal é através da regularização das atividades econômicas do
setor turístico, com alto potencial de aumentar a arrecadação do município, além de
prover proteção legal e estabilização para empregados e estabelecimentos do setor.
A redução da informalidade também é um passo importante para mapeamento de
entraves da atividade turística da cidade, assim como um possível mecanismo de
melhor distribuição de renda entre a população.

6.2.2. Território e Meio Ambiente
A aumento do acesso à água e a redução dos índices de perdas, como
estabelecido pelo Plano Municipal de Saneamento Básico de São Sebastião (PMSBSS, 2018) devem se concretizar em 2040, atingindo índices de 99%, para
abastecimento, e 15% para perdas. A ampliação dos serviços deverá promover
melhorias significativas no acesso à água tanto para os moradores locais como para
a população flutuante (turistas), resultando no aumento da qualidade dos serviços.
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Assim, se as obras não se concretizarem pode-se afirmar que os serviços
devem piorar nos próximos anos, pois, atualmente, já não atendem 100% dos
moradores locais. O impacto no turismo será significativo, visto que a falta de
infraestrutura adequada pode expor os visitantes a doenças de veiculação hídrica,
pela uso de água sem tratamento adequado, ou até outras patologias pela
dificuldade de higienização em momentos de falta d’água. No retorno às atividades
pós-COVID-19 o acesso à água será de extrema importância para que os turistas se
sintam confortáveis e seguros em seus destinos de viagem.
Em relação ao esgotamento sanitário, como já mencionado o plano prevê a
ampliação da rede coletora de esgoto e aumento do índice de tratamento. A meta é
que até 2040 cerca de 99% do esgoto seja coletado e desses 100% sejam
devidamente tratados (em Estações de Tratamento).
Do ponto de vista turístico, o aumento da rede coletora de esgoto e de
tratamento deverá impactar diretamente na qualidade das praias, uma vez que
deixarão de receber parte dos efluentes não atendidos pelo sistema. Além disso, o
aumento da qualidade das praias deverá impactar diretamente na avaliação dos
turistas. Se o sistema não for ampliado e melhorado nos próximos 20 anos é de se
esperar que a qualidade das praias diminua consideravelmente devido a degradação
ambiental.
Ações extremamente importantes e transversais às ações de saneamento
básico são o controle, a regularização da expansão urbana e a urbanização e
regularização dos loteamentos, uma vez que o próprio Plano Municipal de
Saneamento indica que o atendimento à água e ao esgoto estão condicionados a
regularização dos loteamentos irregulares. Sabe-se que a falta de infraestrutura
urbana dos loteamentos comprometem a ecologia de todo a cidade e diminui a
qualidade ambiental por uma série de razões: uma delas é a poluição de rios,
córregos e praias devido a ausência de infraestrutura de coleta de esgoto.
Portanto, é importante controlar, urbanizar e regularizar o espaço urbano
tanto para promover a qualidade de vida da população local e flutuante como para
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garantir a preservação do meio ambiente e da paisagem, que do ponto de vista
turístico impacta diretamente a oferta de atrativos naturais.

6.2.3. Turismo de Sol e Praia: segmento consolidado
No cenário ideal, São Sebastião fortalece o turismo de sol e praia mais
consolidado e de mais alto padrão de consumo, frente aos municípios na região,
associado ao aumento da sua demanda pelos atrativos relacionados a tal segmento
e, acima de tudo, com uma infraestrutura disponível capaz de receber esse turista
com menor impacto ambiental e maior segurança. Com o estímulo à
profissionalização e regularização do setor, o município também se beneficia na
qualidade do serviço e ampliação da receita, agregando maior valor a seus produtos.
A melhoria da balneabilidade e a redução da falta de água nas altas temporadas
levam ao maior conforto do turista, melhoria na avaliação e aumento da taxa de
retorno.
Ressalta-se que as melhores condições criadas para que o cenário ideal
ocorra, ocasionando o aumento da demanda, traz uma necessidade maior de
manutenção dos atrativos e infraestruturas, assim como o controle dos usos do
espaço, garantindo fluxo adequado de trânsito, acesso e uso da praia, ocupação do
espaço público e comércio e serviços itinerantes.

6.2.4. Segmentos Potenciais
6.2.4.1.

Turismo Náutico

No cenário ideal é mandatório implementar ações de regulamentação do
setor de turismo náutico e de melhoria dos atracadouros, inclusive, com a
possibilidade de construção de uma marina pública. Desta forma, melhora a oferta
de produtos relacionados a transporte náutico, tais como a visitação às ilhas,
passeios de escuna e mergulho. A consolidação do setor será demonstrada através
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da melhoria na qualidade dos serviços oferecidos e aumento do valor de ticket
médio dos visitantes.

6.2.4.2.

Turismo Cultural

A construção do novo Mercado Municipal no Centro Histórico de São
Sebastião, representa o mais novo atrativo de turismo cultural. Este equipamento
promove a cultura local, através de espaços de alta qualidade para comercialização
da produção caiçara (gastronomia, extrativismo, artesanato e produtos rurais e da
pesca). O Mercado também contribuiu para o aumento de turistas em período de
baixa estação, além do tempo de permanência dos visitantes em passagem para
Ilhabela, combinando a espera da travessia com a visitação e consumo dos
produtos caiçara.

6.2.4.3.

Ecoturismo

Concluídas as ações complexas, o Ecoturismo pode se tornar o segundo
principal segmento do município, acompanhado pelas atividades de aventura.
Além do projeto EcoTrilhas, a implementação de ações de estruturação dos
mirantes, com infraestrutura, segurança e ponto de comercialização de produtos
caiçaras pode criar novos atrativos de contemplação da natureza nos mirantes de
Barra do Una, Maresias, Canal e Barequeçaba.
Os novas regulamentações de uso e ocupação das áreas ambientalmente
preservadas, em parceria com o Parque Estadual Serra do Mar, podem contribuir
para a sustentabilidade e qualidade desse atrativo natural, impactando no controle
de acesso dentro da capacidade de suporte e no planejamento da expansão urbana.
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PARTE 4 – PLANO DE AÇÃO
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1. Objetivos e diretrizes
O desenvolvimento do turismo como atividade econômica tem como
premissas a inclusão social, a preservação e valorização da cultura, bem como o
cuidado com o meio ambiente em São Sebastião. O Plano de Turismo (2020) mantém
e reforça os objetivos assumidos no documento anterior (2018):
•

Caracterizar o município em seus aspectos socioeconômicos e
ambientais sob a perspectiva do uso turístico do lugar;

•

Organizar e qualificar a oferta turística municipal, a partir das definições
de segmentação estabelecidas pelo Ministério do Turismo;

•

Estabelecer o perfil do turista que acessa a localidade; e

•

Subsidiar políticas e programas de desenvolvimento local e regional da
atividade turística.

O Plano de Turismo (2020) mantém as bases do plano anterior e atende às
diretrizes do Plano Nacional de Turismo (2018 - 2022):
•

Fortalecimento Regional;

•

Melhoria da Qualidade e Competitividade;

•

Incentivo à Inovação; e

•

Promoção a Sustentabilidade.
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2. Programas
O Plano de Ações 2020 apresenta mudanças significativas nos títulos dos
programas, passando a utilizar a seguinte redação: Fortalecimento do Turismo;
Desenvolvimento Econômico, Captação de Recursos e Transparência; Educação,
Território

e

Sustentabilidade;

Marketing

e

Inovação;

e

Manutenção

e

Infraestruturas. Individualmente, atendem aos seguintes objetivos:

2.1.

Fortalecimento do Turismo

O programa está estruturado em dois eixos: planejamento e elaboração de
produtos. O primeiro atende a organização das informações disponíveis e
construção de um banco de dados que auxilie na tomada de decisões. Compreende
desde o acompanhamento dos indicadores até o monitoramento das ações
desenvolvidas. O segundo possui conexão direta com o mercado turístico. A criação
de roteiros locais e regionais ajudarão na divulgação do município e trarão
resultados para reduzir os impactos da sazonalidade e aumentar a demanda.

2.2.

Desenvolvimento

Econômico,

Captação

de

Recursos

e

Transparência
São três focos inseridos no programa: a estrutura econômica do setor turístico
e sua importância; captação de novos recursos para o turismo; e a transparência das
ações de promoção ao turismo na cidade. Ao promover a atividade econômica do
setor turístico pretende-se garantir estabilidade de empregos e renda para os atores
do turismo, estabelecendo uma política de incentivo a atividade econômica turística
a partir da oferta de comércio e serviços já existente na cidade, assim como
capacitando a entrada de novos atores do setor com novos investimentos. Dessa
forma, a transparência de processos e da utilização de tais recursos é essencial para
aferir o sucesso no programa.
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2.3. Educação, Território e Sustentabilidade
O programa abrange ações relacionadas às melhorias no território e demais
iniciativas para a sustentabilidade. A educação aparece em destaque, como um
objetivo transversal, ou seja, presente em todas as ações. São prioritárias as ações
que auxiliem no controle do uso e ocupação do território, assim, garantindo
preservação ambiental e o direito aos bens naturais. Estão previstas também
atividades sobre temas como sustentabilidade e educação ambiental com
moradores e visitantes; ações que contribuam com a recuperação e conservação
ambiental e a valorização dos espaços urbanos, rurais e naturais; e iniciativas que
viabilizem o acesso à educação profissionalizante que promova o desenvolvimento
sustentável do turismo.

2.4. Marketing e Inovação
São Sebastião é um destino consolidado no Turismo de Sol e Praia, contudo,
para que o município possa explorar suas potencialidades é necessário definir
produtos claros e construir uma marca. O Plano de Marketing é uma ação prioritária,
porém, o programa é maior e inclui ações relacionadas à inovação e tecnologia, tanto
para o visitante quanto para a gestão, como estruturar uma rede para coleta e
distribuição de dados do turismo, tais como a taxa de ocupação dos hotéis, fluxo de
visitantes atendidos por agências, entre outros. Deve priorizar o uso de softwares
open source e incentivar a participação da iniciativa privada. O site Dados e Fatos
do Ministério do Turismo é uma referência.

2.5. Manutenção e Infraestruturas
O objetivo desse programa é manter a qualidade e organização da oferta em
longo prazo para fortalecer produtos já consolidados e consolidar outros produtos
no município. O programa deve identificar demandas, equipar o município com
infraestrutura adequada ao turismo e priorizar espaços públicos, dotando-os de
acessibilidade. Os espaços privados poderão ser beneficiados por meio de leis de
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incentivo. Com a realização do programa, os visitantes tendem a ficar mais
satisfeitos, aumentando a demanda e taxa de retorno.
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3. Ações
Os quadros, a seguir, apresentam o detalhamento das ações por programa, como já apresentado. Além disso, são apresentados os
atores envolvidos, a complexidade da ação – classifica em baixa e alta – e os resultados esperados.

3.1.

Plano de Ação do Programa - Fortalecimento do Turismo
AÇÕES

ATORES

Monitorar e avaliar a implementação
das ações do PDT.

DESCRIÇÃO

COMPLEXIDADE

Com base nos indicadores definidos pelo PDT a SETUR
SETUR e COMTUR.

deve acompanhar as ações realizadas e, quando possível,

RESULTADOS ESPERADOS
[Alto] Acompanhamento do Plano;

Baixa

divulgar o andamento.

transparência nas ações; engajamento
dos atores.

Fazer parceria com os estabelecimentos comerciais como
Levantar

e

sistematizar

dados

estatísticos do turismo.

restaurantes, agências de viagens e hotéis para coletar
SETUR e COMTUR.

informações da caracterização do turista, dados dos

Baixa

estabelecimentos e do serviço para ter dados quantitativos

[Alto] Aumento da capacidade de
planejamento e gestão.

do turismo.
Incentivar a criação de novos roteiros
turísticos

locais

e

organizar

divulgação destes produtos.

a

SETUR; e
empreendedores.

Elaborar roteiros turísticos entre o território de São

[Alto] Divulgação e fortalecimento do

Sebastião, conectando os atrativos naturais e culturais

município; aumento da permanência e

consolidados ou não.

Baixa

gasto médio do visitante na região;

Criar plano de divulgação dos roteiros e treinamento de

aumento da demanda; distribuição do

agências de turismo receptivo para a operação.

fluxo de pessoas.
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AÇÕES

ATORES

DESCRIÇÃO

COMPLEXIDADE

RESULTADOS ESPERADOS

Oferecer roteiros gratuitos na região central (autoguiado)
e bairro de São Francisco (guiado) que promovam o

Criar roteiros autoguiados e guiados
gratuitos para o Turismo Cultural.

SETUR; e
empreendedores;

patrimônio histórico e história do município. São roteiros

[Alto] Interesse pelo Turismo Cultural;

com tempo de duração menor cujo objetivo é apresentar

[Alto] Percepção de hospitalidade por

possibilidades além do Turismo de Sol e Praia. Como

Baixa

parte do visitante;

estratégia para operação pode ser associado aos

[Alto] Valorização da Cultura Local;

propósitos pedagógicos e oferecido para as escolas locais.

[Alto] Geração de emprego e renda.

Os custos operacionais ficam a cargo da Prefeitura e ou
patrocinadores.
SETUR e outros
Criar roteiros turísticos regionais,
valorizando

os

municípios (Ilhabela,

segmentos Caraguatatuba, Bertioga,

prioritários.

Ubatuba), Circuito Litoral
Norte

Implantar
informações.

canal

denúncia

e

SETUR

Elaborar roteiros turísticos entre os municípios próximos

[Alto]

a São Sebastião e pertencentes ao Circuito Litoral Norte,
valorizando principalmente os segmentos prioritários
(Ecoturismo e Aventura e Náutico).

Divulgação

e

fortalecimento

regional; aumento da permanência e
Baixa

gasto médio do visitante na região;
aumento da demanda; distribuição do

Criar plano de divulgação dos roteiros e treinamento de

fluxo de pessoas.

agências de turismo receptivo para a operação.
Criar um canal de denúncias disponível via telefone e e-

[Alto] Maior controle dos problemas

mail. Para isso, contratar empresa especializada em canais

relacionados

de denúncias, de modo que o canal seja acessível e que o

Baixa

ao

turismo,

como

ocupação irregular nas faixas de areia;

denunciante se sinta à vontade para acioná-lo, inclusive de

[Alto] Possibilidade de ação mais

forma anônima.

imediata por meio das denúncias.
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AÇÕES

ATORES

Dar visibilidade aos resultados dos
indicadores e utilizá-los na tomada de

DESCRIÇÃO

COMPLEXIDADE

Disponibilizar em página web própria os resultados e o
SETUR

decisão do setor.

acompanhamento dos indicadores do PDT de forma

Baixa

sistemática e periódica.

RESULTADOS ESPERADOS
[Baixo] Aumento da transparência e
participação.

Parceria com as agências de viagens receptivas de São
[Novo] operar e comercializar roteiros
regionais

Agências de viagens,

Sebastião e municípios do Circuito Litoral Norte para

guias de turismo

operacionalizar e comercializar os roteiros regionais

Alta

[Alto]

Divulgação

e

fortalecimento

regional;

criados pelas secretarias de turismo.
Deve-se organizar e regulamentar o setor do turismo

Monitorar e regulamentar de forma
específica

o

segmento

Turismo

SETUR

Náutico.

entendendo a intenção de aumento de fluxo turístico no

Alta

[Alto] Garantia de segurança e controle
das operações.

setor.

Regulamentar o transporte náutico
com finalidades turísticas.
[Novo] regulamentar o uso e ocupação
das

náutico para o seu monitoramento, especialmente

áreas

ambientalmente

preservadas pelo Ecoturismo.

Prefeitura; Marinha;
empreendedores

Elaborar critérios e determinações para o operador de
transportes turísticos. Exigir e acompanhar o cadastro no

Baixa

CADASTUR.
Criar uma regulamentação em conjunto com as Unidades

SETUR, Conselhos das
UCs

de

Conservação

para

gerir

as

áreas

ambientais

preservadas que são operadas pelas agências de viagens
receptivas e/ou abertas ao turista.

[Alto] Organização do setor;
[Alto] Segurança e Qualidade do Serviço.
[Alto]

Alta

Segurança

e

controle

operações; sustentabilidade; melhoria
na relação PESM e Município.
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das

3.2.

Plano de Ação do Programa de Desenvolvimento Econômico, Captação de Recursos e Transparência
AÇÕES

ATORES

DESCRIÇÃO

COMPLEXIDADE

A produção artesanal está associada a cultura caiçara e ao
Qualificar e promover a produção
artesanal

local

(artesanato,

extrativismo, pesca e gastronomia).

[Alto] Disseminação e valorização da

patrimônio imaterial, por isso deve ser incentivada. O Turismo,
Empreendedores,

enquanto atividade econômica e social, é um meio de difusão

SEBRAE e SETUR

das informações e possibilidade de retorno financeiro. A ação

Cultura local;
Baixa

[Alto] Aumento do rendimento.

na busca de orientação para sua atividade.
Incentivar o investimento de empreendimentos privados,
Captar investimentos privados.

definindo primeiro os segmentos prioritários, seguido da

SEBRAE e SETUR

identificação dos potenciais investidores e a captação dos

[Alto] Captação de novos investidores;
Alto

Além da Feirinha Caiçara (ação proposta), os roteiros turísticos

artesanal local (pesca, artesanato,
extrativismo e gastronomia).

[Alto] Disseminação e valorização da

são importantes formas de valorização da cultura local e,
Empreendedores,

portanto, espaços potenciais para comercialização destes

SEBRAE e SETUR

produtos. A realização de oficinas (práticas relacionadas ao

cultura local;
Alta

[Alto] Aumento do rendimento.

produto e podem aumentar a quantidade de vendas.
Empreendedores,

turístico e promover a redução da

SETUR e Empresa

informalidade.

Contratada

O município deve criar campanhas para incentivar os
trabalhadores informais do setor a se regularizarem.

[Alto] Aumento de gasto no município
por parte dos turistas;

artesanato ou a produção de comercializados) agrega valor ao

Estimular a regularização do setor

[Alto] Melhorias na infraestrutura e
qualidade dos serviços privados.

recursos.

Promover o comércio da produção

[Alto] Aumento de gasto no município
por parte dos turistas;

começa com a identificação dos interessados e, em sequência,

Empreendedores,

RESULTADOS ESPERADOS

[Alto] Maior controle da atividade;
Alta

[Alto] Aumento da receita do município;
[Alto] Distribuição de renda.
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AÇÕES

ATORES

DESCRIÇÃO

COMPLEXIDADE

RESULTADOS ESPERADOS

A minimização dos impactos causados pela crise da pandemia
Minimizar os impactos causados
pelo Covid-19.

Secretaria de

acontece por meio do planejamento e retomada econômica

Desenvolvimento

(aumento de gastos públicos, desonerações, subsídios e

Econômico e Social

investimentos). Deve-se primeiro identificar as áreas

(SEDES)

prioritárias, liberar os recursos públicos disponíveis e executar

Alta

[Alto] Manutenção da máquina turística
já existente.

as ações de investimentos e incentivos.
Se inscrever e obter recursos financeiros por meio de fundos,
Captar

recursos

públicos

para

infraestrutura.

SETUR, Secretaria de
Turismo do Estado de
São Paulo

como o DADE do Estado de São Paulo, com o objetivo de
investir na melhoria da atratividade e infraestrutura dos
pontos turísticos. É importante a definição das obras em que

[Alto]
Alta

Melhoria

da

infraestrutura;

controle de impacto socioambiental;
redução de risco de investimentos.

os recursos serão aplicados e o desenvolvimento de projetos,
aprovados pelo Conselho Municipal de Turismo (COMTUR).
[Novo] Elaborar projeto para construção de Feirinha Caiçara,
localizada no Centro, próxima à balsa, tendo em vista uma

Construção de Feirinha Caiçara no
Centro (Observatório Ambiental).

Prefeitura,

possível parceria com a iniciativa privada com espaços fixos e

Investidores e

espaços provisórios. A Feirinha pretende comercializar os

parceiros, SETUR,

produtos da gastronomia caiçara, artesanato, extrativismo e

Obras

produção local. A Feirinha pode contribuir para aumentar o
tempo de permanência do turista em trânsito para Ilhabela, a

[Alto] Melhoria da oferta turística;
Alta

[Alto] Diversificação de atrativos;
[Alto] Promoção da atividade turística.

fim de promover a cultura local.
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3.3.

Plano de Ação do Programa Educação, Território e Sustentabilidade
AÇÕES

ATORES

DESCRIÇÃO

Gestão conjunta
Promover a educação ambiental no
uso das áreas preservadas.

(Prefeitura; Escolas,
Universidades e
Comunidade)

COMPLEXIDADE

RESULTADOS ESPERADOS

Criar e divulgar campanhas de sensibilização sobre a

[Alto]

Conservação

importância da preservação das áreas de proteção

educação;

Ambiental

e

ambiental, por meio de cartazes impressos ou digitais
divulgados nos principais canais de comunicação da

Baixa

Prefeitura. Estabelecer parcerias com escolas municipais

[Alto]

Acesso

e

informação

para

comunidade;

e universidades para desenvolver programas e projetos
de educação ambiental.

[Alto] Uso dos espaços.

Criar e divulgar campanhas de sensibilização sobre a
Conscientizar

a

redução

de

produção de lixo em trilhas, praias e

importância em reduzir a produção de lixo e do descarte
Prefeitura

outros ambientes.

adequado para a preservação dos ambientes naturais,

Baixa

por meio de cartazes impressos ou digitais divulgados

[Alto] Conservação ambiental e melhoria
da balneabilidade das praias.

nos principais canais de comunicação da Prefeitura.
[Alto] Mão de obra qualificada no setor
Estimular

a

qualificação

profissional.

Prefeitura;

Estabelecer parcerias com universidades e outras

Universidades; Escolas instituições
Técnicas

de

ensino

para

criação

de

cursos

turístico;
Baixa

profissionalizantes voltados ao turismo e gastronomia.

[Alto] Maior qualidade dos serviços
prestados.

Criar e divulgar campanhas de sensibilização sobre a
Promover educação ambiental sobre
consumo responsável da água.

Prefeitura

importância do consumo responsável da água, por meio
de cartazes impressos ou digitais divulgados nos
principais canais de comunicação da Prefeitura.

[Baixo] Redução falta de água na
Baixa

temporada e melhor avaliação do
visitante (Campanha de Redução).
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AÇÕES

ATORES

Regulamentar e gerir os usos

Gestão Conjunta (U.C.,

públicos

das

Unidades

de

Conservação.

DESCRIÇÃO

Prefeitura e
Comunidade)

COMPLEXIDADE

RESULTADOS ESPERADOS

Estabelecer diálogo com a gestão das Unidades de
Conservação (U.C.) e participar do debate junto ao
conselho da U.C. sobre o plano de manejo dessas

Baixa

[Alto] Uso turístico.

unidades, estabelecendo parcerias.
Criar legislação específica para ocupação e controle da

Organizar e fiscalizar a ocupação da
faixa de areia nas praias.

Gestão Conjunta (U.C.,

faixa de areia nas praias pelo setor privado e fiscalizar,

Prefeitura e

aplicando a Lei Municipal 489/2017, que define

Comunidade)

responsabilidades e competências com relação à

[Baixo] Sensação de organização;
Baixa
[Alto] Controle da Capacidade.

utilização das praias e rios.
O acesso será controlado, auxiliando a preservação e
Regulamentar o acesso e controlar a
quantidade de visitantes nas ilhas.

Prefeitura; SETUR;

qualidade turística dos atrativos. O limite no número de

Órgãos ambientais da

visitantes deverá ser definido por estudo de impacto

esfera municipal e
estadual.

ambiental.

A ação está diretamente associada a

[Alto] Preservação Ambiental;
Alta

regulamentação das embarcações para transportes

[Alto] Qualidade do Produto;
[Alto] Segurança.

turísticos.
Controlar o acesso de pessoas às trilhas e cachoeiras e
Definir e controlar a capacidade de Prefeitura; PESM; Guias
carga dos atrativos naturais.

de Turismo.

distribuir o público entre os atrativos do município são
formas de manter a capacidade de carga nos atrativos
naturais. Deve-se realizar um estudo de capacidade de

[Alto] Redução das aglomerações;
Alta

[Alto] Aumento da segurança;
[Alto] Preservação Ambiental.

carga para definir um limite de visitas por dia.
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AÇÕES
Qualificar a mão de obra para o
segmento Turismo Náutico.

ATORES

DESCRIÇÃO

Prefeitura;

Estabelecer parcerias com universidades e outras

Universidades; Escolas instituições
Técnicas

de

ensino

para

COMPLEXIDADE

criação

de

cursos

Alta

profissionalizantes voltados ao turismo náutico.

RESULTADOS ESPERADOS
[Alto] Melhoria da oferta e avaliação dos
turistas.

Estabelecer diálogo com a gestão das Unidades de
Incentivar e garantir o uso turístico
nos planos de manejo.

Gestão Conjunta (U.C.,
Prefeitura)

Conservação, acompanhar e monitorar o uso turístico
previsto nos planos de manejo e estabelecer parcerias

Alta

que incentivem o uso sustentável e turístico dos

[Alto] Preservação ambiental;
[Alto] Difusão - Educação ambiental.

atrativos.
Estabelecer diálogo com a Secretaria Municipal de
Controlar e regularizar a expansão

Gestão Conjunta

Urbanismo (SEURB) e formar grupo de trabalho no

urbana e de novos loteamentos

(SEURB, SETUR)

COMTUR para acompanhamento e monitoramento do

Alta

[Alto] Preservação Ambiental e da
Paisagem.

cronograma de atuação junto a SEURB.
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3.4.

Plano de Ação do Programa de Marketing e Inovação
AÇÕES

ATORES

DESCRIÇÃO

COMPLEXIDADE

RESULTADOS ESPERADOS

Criar uma plataforma de coleta de dados turísticos com os
estabelecimentos

de

turismo,

como

hotelarias,

alimentação, lazer etc. para construir um banco de dados
colaborativo. Para isso, deve-se contratar empresa
Criar um banco de dados de acesso
público para o setor turístico.

especializada em análise de dados e criação de

SETUR e
estabelecimentos

plataformas online de coleta de informações; divulgar o

Baixa

protótipo entre os atores envolvidos para testes e

[Alto]

Aumento da

capacidade

de

planejamento e gestão

avaliações; hospedar a plataforma em site da Prefeitura
para acesso a todos; divulgar entre os grupos de interesse
a plataforma; e, por fim, compartilhar as informações
coletadas com os próprios atores e demais interessados.
Elaborar plano de marketing para
São Sebastião.

[Alto]

Contratar empresa especializada para elaborar um plano
SETUR

de marketing com atenção para a definição de uma marca

Baixa

para o destino.

ampliação

mercado

para

estruturar

comercialização do destino.

a

que identifique novos mercados e outras ações que
ajudem na ampliação/qualificação da demanda.

produto

da

demanda;

Consolidação

do

produto

e

ampliação da demanda ;
Baixa
[Alto] Fortalecimento do destino frente
aos concorrentes (diferencial);
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e

aos concorrentes (diferencial).

Contratar empresa especializada e elaborar um estudo
SETUR

do

[Alto] Fortalecimento do destino frente

[Alto]
Elaborar estudo de inteligência de

Consolidação

AÇÕES

ATORES

DESCRIÇÃO

COMPLEXIDADE

RESULTADOS ESPERADOS

[Alto] Atração de investidores.

Fortalecer o posicionamento do
destino, com promoção específica
para o segmento Turismo Náutico.

Com base nos produtos identificados e Plano de
SETUR

Marketing (a ser contratado) elaborar os materiais de

Alta

[Alto] Aumento da demanda turística.

divulgação e/ou participação em eventos estratégicos.
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3.5.

Plano de Ação do Programa Manutenção e Infraestrutura
AÇÕES

ATORES

DESCRIÇÃO

COMPLEXIDADE

RESULTADOS ESPERADOS

[Contratação - obras] elaborar e executar projetos de
infraestrutura dos mirantes de Barra do Una, Maresias, do

Melhorar a Infraestrutura nos
mirantes (Barra do Una, Maresias,

SETUR, SEURB

Canal, Barequeçaba)

Canal e de Barequeçaba, implantando quiosque de apoio,
estacionamento, sanitários e concessão de espaço para

Baixa

[Alto]

Consolidação

de

atrativos

turísticos.

exploração comercial de alimentos e bebidas, com
contrapartida de informações e atendimento ao turista.
[Articulação institucional] formação de grupo de trabalho
no COMTUR para acompanhamento e monitoramento da

Realizar manutenção e limpeza das
áreas de praia

SETUR, SEURB,

limpeza das praias e espaços públicos, com participação

COMTUR

de representante da SEURB, por meio de agenda de
monitoramento

e

de

demandas

[Alto] Melhor avaliação do turista;
Baixa

atualizada

[Alto] Preservação Ambiental e melhoria
da balneabilidade.

periodicamente (quinzenal ou mensal).
[Contratação - obras] elaborar e executar projeto para
Adaptar

a

infraestrutura

dos

atrativos turísticos para pessoas
com deficiência.

construção ou renovação de infraestrutura adaptada para
SETUR, SEURB,

pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção nas

FUNDASS

praias, centro histórico e trilhas, como rampas,
elevadores, banheiros adaptados, corrimão de acesso e

[Alto] Aumento de demanda específica
Alta

(PCD);
[Alto] Inclusão social.

piso e sinalização tátil.
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AÇÕES

ATORES

DESCRIÇÃO

COMPLEXIDADE

RESULTADOS ESPERADOS

[Contratação - obras] elaborar e executar projeto para
Implantar

e/ou

infraestrutura

de

melhorar

a

atracadouros

SETUR, SEURB

públicos.

construção de atracadouros públicos para uso turístico e

[Alto] Maior segurança e controle dos

pesca, acompanhado de estacionamento, quiosque de

transportes náuticos;

apoio, sanitário público, espaço para informações e

Alta

atendimento ao turista, inclusive para uso das agências e

[Alto] Aumento da Demanda de Turismo

operadoras de passeios turísticos. Implementar regra

Náutico.

para uso dos atracadouros e cobrança de tarifa.
[Contratação - obras] elaborar projeto para construção ou
renovação de banheiros, bebedouros e fraldários públicos
nas praias e no centro histórico. Os equipamentos podem
Oferecer

infraestrutura

de

sanitários, bebedouros e fraldários
públicos nas praias.

ter acesso gratuito ou podem ser explorados pela
SETUR, SEURB

iniciativa privada, por meio da cobrança de tarifa e/ou do
uso e comercialização de espaços de mídia na área

[Alto] Melhor avaliação do turista;
Alta
[Alto] Limpeza e higiene nas praias.

externa. Há modelos pré-fabricados de mobiliário urbano
com tecnologia autolimpante e espaços de exploração de
mídia.
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AÇÕES

ATORES

DESCRIÇÃO

COMPLEXIDADE

RESULTADOS ESPERADOS

[articulação institucional] elaborar diagnóstico de pontos
críticos e necessidades de melhorias de trânsito e
estacionamento nas praias e no centro histórico, por meio

[Alto] Melhor fluxo e percepção da

de parceria com a Secretaria de Urbanismo, na confecção

qualidade do município

de relatório de demandas de melhorias de trânsito e
Melhorar

a

infraestrutura

de

trânsito e estacionamento,

SETUR, SEURB

estacionamento ou Plano Municipal de Mobilidade.
Definir locais destinados ao estacionamento do tipo Zona

Alta

[Alto] Aumento da arrecadação do
FUNDURB

Azul nas praias, a fim de contribuir para a arrecadação do
FUNDURB. Preferencialmente, a cobrança pode funcionar

[Alto] controle e ordenamento do

no formato de zona azul digital, por meio de aplicativo de

estacionamento nas praias

celular,

fornecido

por

empresa

de

tecnologia

especializada.
[Articulação institucional] estabelecer grupo de trabalho
do Plano de Saneamento Básico do município para

Ampliar o abastecimento de água e
reduzir índice de perdas;
Ampliar

sistema

de

tratamento de esgoto.

SETUR, SEURB,
coleta

e

SEMAM, COMTUR

[Alto] Redução da falta de água na

acompanhamento e monitoramento do cronograma de
ampliação dos serviços de abastecimento de água,
redução do índice de perdas de distribuição de água e
ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto

Alta

temporada;
[Alto] Melhor avaliação do visitante.

por meio de agenda de fiscalização mensal.
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4. Articulação financeira das ações ao PPA
UNIDADE EXECUTORA
SEC. MUN. DE OBRAS E DIV.
SUB.
SEC. MUN. DE OBRAS E DIV.
SUB.

PROGRAMA

ATIVIDADE

MANUTENÇAO

CUSTO FINANCEIRO 2021

DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESAPROPRIAÇÕES

R$

OBRAS
MANUTENÇAO

1.141.166,13

PROGRAMAS PDT 2020
Educação,

Território

AÇOES PDT 2020
e

Sustentabilidade

R$

e

regularizar

a

expansão urbana e de novos
loteamentos

DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO

Controlar

Melhorar a infraestrutura de

1.141.166,13 Infraestrutura

trânsito e estacionamento

OBRAS

Oferecer

infraestrutura

de

bebedouros

e

sanitários,

fraldários públicos nas praias
SEC. MUN. DE OBRAS E DIV.
SUB.

MANUTENÇAO

DA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E

SECRETARIA MUNICIPAL DE REFORMAS
OBRAS

DE

PRÓPRIOS R$

Implantar e/ou melhorar a
7.988.162,80 Infraestrutura

infraestrutura

PÚBLICOS

de

atracadouros públicos
Melhorar a Infraestrutura nos
mirantes

(Barra

do

Una,

Maresias, Canal, Barequeçaba)
AQUICULTURA,
FUNDO MUNICIPAL DE PESCA AGRICULTURA
LOCAL

APERFEICOAMENTO
E

PESCA DOCENTES

DO

FUNDAMENTAL

DOS
ENSINO R$

Desenvolvimento Econômico,
1.141,16 Captação

de

Transparência

Recursos

e

Promover

e

produção

artesanal

(artesanato,

qualificar

local

extrativismo,

pesca e gastronomia)
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a

UNIDADE EXECUTORA

PROGRAMA

ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO 2021

PROGRAMAS PDT 2020

AÇOES PDT 2020
Promover educação ambiental
sobre consumo responsável da
água

CONVÊNIO COM ENTIDADES
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO RECURSOS NATURAIS E MEIO PARA
AMBIENTE

AMBIENTE

DESENVOLVIMENTO

DE PROJETOS E ATIVIDADES

R$

114.116,61

Educação,

Território

Sustentabilidade

AMBIENTAIS

e Conscientizar a redução de
produção de lixo em trilhas,
praias e outros ambientes
Educação ambiental no uso
das áreas preservadas

DEPTO DE PLANEJAMENTO

APOIO

AO

PROFISSIONAL

ENSINO

FUNCIONAMENTO

APOIO

DA R$

641.000,00

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
APOIO

DEPTO DE PLANEJAMENTO

Estimular

MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO

AO

PROFISSIONAL

AS

ENSINO PUBLICAS,

Educação,

Território

Sustentabilidade

E

FILANTROPICAS, POR MEIO

DEPTO DE PLANEJAMENTO

INCENTIVO
SUPERIOR

AO

AS

ENSINO PÚBLICAS,

e profissional
Qualificar a mão de obra para
Estimular

R$

2.000,00

Educação,

Território

Sustentabilidade

DE CONVENIOS
APOIO

qualificação

o segmento (Turismo Náutico)

ENTIDADES
PRIVADAS

a

a

qualificação

e profissional
Qualificar a mão de obra para
o segmento (Turismo Náutico)
Estimular

ENTIDADES
PRIVADAS

E

FILANTROPICAS, POR MEIO

R$

1.000,00

Educação,

Território

Sustentabilidade

DE CONVENIO
SEC. MUN. DE TURISMO E DIV.

MANUTENCAO DOS SERVICOS

SUB.

ADMINISTRATIVOS

a

qualificação

e profissional
Qualificar a mão de obra para
o segmento (Turismo Náutico)

R$

3.765.848,21 Marketing e Inovação

Elaborar

estudo

inteligência de mercado para
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de

UNIDADE EXECUTORA

PROGRAMA

ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO 2021

PROGRAMAS PDT 2020

AÇOES PDT 2020
estruturar a comercialização
do destino
Elaborar plano de marketing
para São Sebastião

MANUTENÇAO

DA

Fortalecer o posicionamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE

do destino, com promoção

TURISMO

específica para o segmento
(Turismo Náutico)
Criar um banco de dados de
acesso público para o setor
turístico
Construção
Caiçara

de
no

Feirinha
Centro

(Observatório Ambiental)
Estimular a regularização do
FUNDO
TURISMO

MUNICIPAL

DE

MANUTENÇAO

DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO

MANUTENCAO DOS SERVICOS
ADMINISTRATIVOS

Desenvolvimento Econômico, setor turístico e promover a
R$

1.939.982,41 Captação

de

Transparência

Recursos

e redução da informalidade
Captação de recursos públicos
para infraestrutura
Captação de investimentos
privados
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UNIDADE EXECUTORA

PROGRAMA

ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO 2021

PROGRAMAS PDT 2020

AÇOES PDT 2020
[Novo]

Elaborar

disponibilizar

e
roteiro

autoguiado
Dar visibilidade aos resultados
dos indicadores e utilizá-los na
tomada de decisão do setor
Levantar e sistematizar dados
estatísticos de turismo
Monitorar

e

avaliar

a

implementação das ações do
Fortalecimento do Turismo

PDT
Monitorar e regulamentar de
forma

específica

para

o

segmento (Turismo Náutico)
Criar roteiros turísticos locais
Implantar canal denúncia e
informações
Criar

roteiros

regionais,

turísticos

valorizando

os

segmentos prioritários
[Novo] Operar e comercializar
roteiros regionais
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UNIDADE EXECUTORA

PROGRAMA

ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO 2021

PROGRAMAS PDT 2020

AÇOES PDT 2020
[Novo] Regulamentar o uso e
ocupação

das

áreas

ambientalmente preservadas
pelo Ecoturismo

Desenvolvimento Econômico,
Captação

de

Recursos

e

Transparência

Promover

o

produção

artesanal

comércio

(pesca,

da
local

artesanato,

extrativismo e gastronomia)
Minimizar

os

impactos

causados pelo Covid-19.
Definir

e

capacidade
FUNDO
TURISMO

MUNICIPAL

DE

MANUTENÇAO

DA IMPLEMENTAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA
TURISMO

TURISMO

MUNICIPAL

carga

a
dos

atrativos naturais

DA
DO R$

controlar
de

Regulamentar e gerir os usos

2.282.332,25
Educação,

Território

Sustentabilidade

e

públicos das Unidades de
Conservação
Organizar

e

fiscalizar

a

ocupação da faixa de areia nas
praias
Incentivar e garantir o uso
turístico nos planos de manejo
Infraestrutura

Ampliar o abastecimento de
água, sistema de coleta e
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UNIDADE EXECUTORA

PROGRAMA

ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO 2021

PROGRAMAS PDT 2020

AÇOES PDT 2020
tratamento de esgoto e reduzir
índice de perdas

SEC.

MUN.

DE

SERVIÇOS

PÚBLICOS (SESEP)

CIDADE LIMPA

LIMPEZA PUBLICA

SEC. MUN. DE HAB. REGUL. PLANEJAMENTO
FUND. (SEHAB)

E

CRESCIMENTO URBANO

R$

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA R$

SEC. MUN. DE HAB. REGUL. HABITAÇÃO DE INTERESSE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES
FUND. (SEHAB)

SOCIAL

HABITACIONAIS

R$

Manutenção e limpeza das

25.105.654,75 Infraestrutura

114.116,61

91.293,29

Educação,

áreas de praia
Território

e

Sustentabilidade
Educação,

Território

Sustentabilidade

Controlar

e

regularizar

a

expansão urbana e de novos
loteamentos

e

Controlar

e

regularizar

a

expansão urbana e de novos
loteamentos
Promover educação ambiental
sobre consumo responsável da

MANUTENÇÃO

FUND ED CULT S SEBASTIAO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E DESENVOLVIMENTO
DEODATO SANTANA

CULTURAL

água

DA
DAS

DEODATO ATIVIDADES EDUCACIONAIS

R$

1.158.078,20

Educação,

Território

Sustentabilidade

SANTANA

e Conscientizar a redução de
produção de lixo em trilhas,
praias e outros ambientes
Educação ambiental no uso
das áreas preservadas

MANUTENÇÃO

DA

FUND ED CULT S SEBASTIAO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E GESTÃO E CONSERVAÇÃO DO
DEODATO SANTANA

CULTURAL

DEODATO PATRIMÔNIO HISTORICO

Adaptar a infraestrutura dos
R$

228.233,23 Infraestrutura

SANTANA

atrativos

turísticos

pessoas com deficiência

395
Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

para

5. Ações Detalhadas

5.1.

Elaborar Plano de Marketing de São Sebastião

Apresentação:
São Sebastião é um destino consolidado no Turismo de Sol e Praia. Contudo,
conta com uma oferta turística maior e com atrativos relevantes também em outros
segmentos, com destaque para o Turismo Cultural, Ecoturismo e Turismo Náutico.
A elaboração do Plano de Marketing poderá auxiliar na divulgação e consolidação
dos produtos existentes. Além disso, bairros como Maresias e Boiçucanga por vezes
apresentam nomes mais fortes do que São Sebastião, fato que representa um risco
para a expansão da marca. Assim sendo, os estudos são necessários para o
desenvolvimento em longo prazo.

Objetivo:
Em curto prazo deverá indicar estratégias para consolidação dos produtos
existentes, assim, ampliando a demanda real. A médio e longo prazo possibilitará o
fortalecimento dos segmentos em desenvolvimento e, principalmente, construir
uma marca de alcance nacional e internacional.

Descrição resumida:
Elaboração de um plano de marketing turístico para o município de São
Sebastião. Definirá uma marca, produtos básicos e uma identidade visual para o
destino, assim fortalecendo a vocação do município em segmentos potenciais,
consolidados e em desenvolvimento, a exemplos do Turismo Náutico e Ecoturismo.
É necessária igualmente a atenção para consolidar São Sebastião como um destino
único, em que os turistas se lembrem do nome do município quando visitarem suas
praias.
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•

Aprofundamento da Pesquisa de Demanda Real

•

Análise do Posicionamento de Mercado Atual

•

Análise dos Mercados Geográficos e Estudo da Demanda Potencial

•

Identificação de tendências

•

Construção de Cenários e definição de estratégias

•

Definição dos Produtos Principais

•

Construção da Marca "São Sebastião"

•

Elaboração da Identidade Visual

•

Elaboração de Modelos de Material Gráfico

•

Monitoramento e acompanhamento dos resultados das ações de marketing

A ação é concretizada através da contratação de uma empresa especializada
para elaborar o Plano de Marketing, que estará capacitada para desenvolver junto
ao município a sua marca, seus produtos e a identidade visual. Com o Plano de
Marketing finalizado, São Sebastião deverá trabalhar em sua implementação e na
divulgação do destino em feiras, eventos, revistas, mídias sociais, entre outros
canais.

Etapas:
1. Apresentação de proposta de convênio para captação de recurso público por
transferência voluntária através do Governo Federal
2. Publicação de edital de licitação para contratação de empresa especializada.
3. Contratação da empresa especializada para elaboração de Plano de
Marketing.
397
Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

4. Elaboração do Plano de Marketing.
5. Implementação do Plano de Marketing.

Potenciais

parceiros:

Empreendedores

do

turismo,

Empresas

de

Comunicação, Consórcio Intermunicipal e COMTUR.

Potenciais origens de recursos:
1. Orçamento Municipal (PPA) - Secretaria Municipal de Turismo, Manutenção
da

Secretaria

Municipal

de

Turismo,

Manutenção

dos

Serviços

Administrativos (CF 2021 - R$ 3.765.848,21)
2. Governo do Estado de São Paulo / DADETUR - Convênio de acordo com
Manual de Convênios do Departamento de Apoio do Desenvolvimento dos
Municípios Turísticos (2019)28
3. Governo Federal / Ministério do Turismo - Convênio para transferência
voluntária de recursos através do Programa Turismo, conforme regras e
critérios estabelecidos pela Portaria N. 39, de 10 de janeiro de 2017,
atendendo ao enquadramento determinado na Seção IV Promoção e Apoio à
Comercialização do Turismo - Subseção III Apoio ao Posicionamento de
Destinos e Produtos Turísticos (art. 41 e 42) - Objeto de apoio: I - elaboração,
revisão e atualização de planos de marketing - Categoria de Município: A, B,
C29

Responsáveis: Secretaria de Turismo (SETUR)

28

Fonte de consulta: https://www.turismo.sp.gov.br/publico/include/download.php?file=355

29 Fonte de consulta: http://www.turismo.gov.br/portaria-n%C2%BA-39,-de-10-de-mar%C3%A7o-

de-2017
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Prazo de planejamento:
Captação de Recursos, Publicação do Edital e Contratação de Empresa - 6 Meses
(SETUR)

Prazo de implantação:
Elaboração do Plano de Marketing - 4 meses (Empresa vencedora da licitação)

Prazo de operação:
Implantação das etapas descritas e aplicação do Plano de Marketing - 2 anos
(SETUR)
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5.2.

Adaptar as infraestruturas dos atrativos turísticos para pessoas com
deficiência

Apresentação:
Inclusão e acessibilidade são elementos importantes no desenvolvimento de
cidades e comunidades sustentáveis, a fim de garantir que todas as pessoas possam
consumir e utilizar recursos e equipamentos sociais, culturais, comerciais e naturais.
No planejamento turístico, o Turismo Acessível30 está no âmbito do Turismo Social,
podendo atuar de forma transversal em diversos segmentos turísticos.
O público que demanda equipamentos e atrativos mais acessíveis não é
apenas o de pessoas com deficiência de mobilidade ou visual, mas grande parte dos
idosos, que mesmo com algumas limitações de mobilidade não deixam de viajar e
consumir produtos e atrativos culturais e naturais.
Este projeto pretende adaptar equipamentos culturais e alguns atrativos
naturais para pessoas com deficiência de mobilidade e visual, com base nas
especificações técnicas indicadas pela NBR 9050 (ABNT, 2020)31, que determina
normas de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos.

Objetivo:
Ampliar a infraestrutura de atrativos e promover o acesso de pessoas com
deficiências físicas. As melhorias atenderão a população local, a demanda existência
e, consequentemente, poderão gerar uma nova demanda.

Descrição resumida:
30

http://www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/VOLUME_
I_Introducao_a_uma_Viagem_de_Inclusao.pdf
31 https://www.caurn.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/ABNT-NBR-9050-15-Acessibilidadeemenda-1_-03-08-2020.pdf
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Elaborar e executar projeto para construção ou renovação de infraestrutura
adaptada para pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção em
equipamentos culturais e naturais de interesse turístico, como praias, centro
histórico e trilhas, como rampas, elevadores, banheiros adaptados, corrimão de
acesso e piso e sinalização tátil. O entorno de acesso aos equipamentos também deve
ser considerado no projeto, incluindo calçadas, escadarias, elevadores, rampas,
praças, mirantes e estacionamentos.

Etapas:
1. Publicação de edital para contratação de empresa de arquitetura e/ou
engenharia especializada em normas de acessibilidade (mobilidade e visual)
para elaboração de projeto de adaptação dos equipamentos culturais e
naturais de interesse turístico;
2. Elaboração de relatório de inventário das condições de acessibilidade dos
equipamentos culturais e naturais de interesse turístico no município,
indicando as necessidades de intervenção estrutural para adaptação a
pessoas com deficiência;
3. Elaboração de projetos básico de adaptação estrutural para pessoas com
deficiência de mobilidade e visual para cada equipamento selecionado,
incluindo detalhamento de custo;
4. Apresentação de proposta de convênio para captação de recurso público por
transferência voluntária através do Governo Federal (Ministério do Turismo)
e Governo Estadual (DADETUR); e
5. Publicação de edital de licitação para contratação de empresa de engenharia
e arquitetura para execução de obras de implantação de projeto de adaptação
de equipamentos culturais e naturais de interesse turístico.

Potenciais parceiros:
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CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo –
unidade São Sebastião; Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo;
Associação das Pessoas COM Deficiência e Mobilidade Reduzida de São Sebastião
ADEF; Instituto de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São
Paulo – IDEFESP; APEDEL-Associação das Pessoas com Deficiência do Litoral NorteSP; Agência Turismo Adaptado;

Potenciais origens de recursos:
1. Orçamento Municipal (PPA) – Fundo Municipal de Turismo, Manutenção da
Secretaria Municipal de Turismo, Implementação da Política Municipal de
Turismo (CF 2021 - R$ 2.282.332,25)
2. Orçamento Municipal (PPA) – Fundo de Cultura de São Sebastião Deodato
Santana, Manutenção da Fundação Educacional e Cultural Deodato Santana,
Gestão e Conservação do Patrimônio Histórico (CF 2021 – R$ 228.233,23)
3. Governo do Estado de São Paulo / DADETUR - Convênio de acordo com
Manual de Convênios do Departamento de Apoio do Desenvolvimento dos
Municípios Turísticos (2019)
4. Governo Federal / Ministério do Turismo - Convênio para transferência
voluntária de recursos através do Programa Turismo, conforme regras e
critérios estabelecidos pela Portaria N. 39, de 10 de janeiro de 2017,
atendendo ao enquadramento determinado na Seção I Apoio a Projetos de
Infraestrutura Turística (art. 22) - Objeto de apoio: I - construção,
revitalização e reforma de infraestrutura urbana para adequação de espaços
de interesse turístico (saneamento básico, sistemas de drenagem urbana,
paisagismo, sinalização turística e praças; parques urbanos, pavimentação,
execução de calçadas, passeios, iluminação pública e ciclovias/ciclofaixas, se
os projetos estiverem associados a parques, praças, orlas e outros atrativos
turísticos, sendo necessária a apresentação de mapa (croqui) que evidencie
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a associação àqueles atrativos); VI - construção, revitalização e reforma de
edificações de uso público ou coletivo destinadas a atividades indutoras de
turismo, como centros de cultura, museus, teatros, casas de memória, centros
de convenções, feiras, centros de eventos, centros de apoio ao turista e
centros de comercialização de produtos associados ao turismo; VII construção e reforma de mirantes - Categoria de Município: A, B, C

Responsáveis:
Secretaria de Turismo (SETUR), Secretaria de Urbanismo (SEURB), FUNDASS

Prazo de planejamento:
Captação de Recursos, Publicação do Edital e Contratação de Empresa - 6 Meses
(SETUR)

Prazo de implantação:
Elaboração do Plano de Marketing - 4 meses (Empresa vencedora da licitação)

Prazo de operação:
Implantação das etapas descritas e aplicação do Plano de Marketing - 2 anos
(SETUR)
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6. Roteiros
Em atendimento ao Termo de Referência e em consonância à avaliação
técnica e participativa, foram elaborados novos roteiros para impulsionarem o
desenvolvimento turístico qualificado no município.

6.1.

Apresentação do Produto
Os roteiros apresentados estão alinhados aos propósitos do Plano Diretor de

Turismo 2020 e atendem diretamente a ação elaborar roteiros turísticos locais.
Em parceria com o COMTUR foram construídas três propostas. A escolha contempla
o Turismo de Sol e Praia, consolidado, e outros dois segmentos em desenvolvimento
no município: Turismo Cultural e Ecoturismo.
Neste documento serão apresentadas as propostas de integração entre os
roteiros e informações como temas e atrativos prioritários para cada um dos
segmentos. A proposta é oferecer ao município roteiros com carga horária menor e
que possam funcionar como uma apresentação das possibilidades do município.
Dada as particularidades do território de São Sebastião, houve o cuidado em
distribuir as propostas: Turismo Cultural na Costa Norte; Ecoturismo na Costa Sul;
e, Sol e Praia, no Centro.
Os atrativos foram selecionados com base nos resultados das etapas de
inventário e diagnóstico, priorizando os segmentos e áreas anteriormente
mencionadas. Contou ainda com visita técnica realizada em outubro/2020,
atividade planejada e que respeitou aos protocolos sanitários exigidos em função da
pandemia do Covid-19. A ação confirmou a viabilidade operacional dos roteiros
propostos.

6.1.1. Oficina participativa
Para atender ao compromisso por um processo participativo, foram
realizadas reuniões com representantes de cada um dos segmentos indicados,
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através de encontros online. Ao final do processo, o documento foi apresentado e
discutido em uma Oficina Participativa com Agências e Guias de Turismo de São
Sebastião. Esse formato permitiu alcançar um resultado final mais próximo das
expectativas do setor.

6.1.2. Estratégias e Modo de Operação
A oferta turística de São Sebastião já conta com roteiros de qualidade nos
diferentes segmentos, aspecto reconhecido no diagnóstico do Plano Diretor de
Turismo (2020). Contudo, entre os limites consta também o desconhecimento por
parte dos visitantes de opções além do Sol e Praia.
Apresentar outras possibilidades ao turista foi definido como prioridade.
Para isso, optou-se por construir roteiros menores em tempo (até meio dia de
atividades), mas com uma carga de experiências e conteúdos capazes de despertar
a curiosidade para outros atrativos e produtos. Grosso modo pode-se chamar de
uma degustação de experiências.
Cada roteiro é entendido como uma porta de entrada para o seu segmento.
Para atender ao seu propósito o conjunto de roteiros deve funcionar em rede,
permitindo que o visitante seja sempre encaminhado para outra atividade, seja ele
no mesmo ou do roteiro inicial de outro segmento.
A participação nos três roteiros deve ser incentivada. A criação de um
Passaporte de Experiências é uma estratégia possível. Nesse documento preferencialmente digital - o visitante marca as atividades que já participou. O
funcionamento depende de alguma motivação maior, em geral, prêmios ou
certificados. Um exemplo relevante são os passaportes de Trilhas e Aves do Governo
do Estado de São Paulo.
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6.2. Turismo de Sol e Praia
6.2.1. Centro | Na Ponta da Língua
A Rua da Praia reúne diversas opções de alimentação, o espaço com a maior
concentração deste tipo de estabelecimentos. Por isso, ela foi escolhida como o
atrativo de destaque. A proposta é que o visitante possa degustar (porção menor)
diferentes pratos e assim se motivar a visitar outros estabelecimentos nas demais
regiões. Ações complementares como a votação nos melhores pratos são
importantes para o roteiro. O evento Rota dos Sabores (Secretaria de Turismo do
Estado de SP) é a inspiração. A culinária caiçara estará em destaque e deverá ser
incentivada entre os restaurantes locais. Isso fomentará o interesse do visitante e,
consequentemente, colaborará para a valorização da cultura local.
Esta atividade deverá ser realizada durante o dia e priorizar o atendimento
rápido. O objetivo é despertar a curiosidade. Nesta lógica, os estabelecimentos
podem incentivar que o visitante agende o jantar no mesmo restaurante ou em
parceiros.

6.2.2. Atrativos e Temas Abordados
Peixe azul marinho
Azul-marinho é uma receita tipicamente caiçara. Preparada no litoral norte de São
Paulo, consiste em um cozido de peixe com banana verde em panela de ferro. O prato
utiliza peixes típicos da região, como garoupa, badejo, cavala, anchova e a tainha,
podendo incluir temperos como tomate, cebola e pimentão. A combinação da
banana, do peixe e da panela de ferro libera uma cor azulada no cozido, assumindo
esta identidade típica.

Bolinho de taioba
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A taioba é uma das plantas alimentícias não convencionais (PANCs) mais utilizadas
no Brasil. Um receita tipicamente caiçara é o bolinho de taioba, que é frito e carrega
a identidade caiçara nesse quitute muito consumido no litoral norte de São Paulo.
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6.3. Turismo Cultural
6.3.1. Costa Norte | Imaginários e Saberes Caiçaras
O Bairro São Francisco foi escolhido como destaque. O roteiro inclui a
passagem por quatro atrativos principais: o Convento Nossa Senhora do Amparo, o
Museu do Bairro São Francisco, a praia de São Francisco e o atelier da Maria
Aparecida, artesã que faz as típicas panelas de barro. O objetivo do roteiro é
relacionar o bairro de São Francisco com a cultura, valorizando seus saberes.
Relacionar a história da chegada dos portugueses com a ocupação do bairro e
município. De forma complementar, em uma proposta intersegmentar, o roteiro
permite integração com o roteiro cultural através de passeio náutico, com embarque
em um circuito de embarque na Rua da Praia e desembarque no bairro São Francisco
(ida e volta).

6.3.2. Atrativos e Temas Abordados
Convento Nossa Senhora do Amparo
A área externa, ao lado da cruz, oferece sombra e uma visão privilegiada do
mar. O espaço é ideal para contextualizar as relações do homem com o mar e a
presença portuguesa - através dos símbolos católicos - no Brasil. O status atual sobre
“morar de frente ao mar” é um contraponto importante ao passado, vale lembrar
que as cidades surgem de costas para o mar, abrigadas contra ataques. O imaginário
era outro, afinal, o mar estava associado ao desconhecido, monstros marinhos e
riscos.
O convento remete ao período colonial e permite abordagens diversas, uma
possibilidade é falar sobre a ocupação das cidades litorâneas do Brasil e sua
importância nos anos de 1500. As montanhas ao fundo permitem ilustrar as
dificuldades de alcançar o planalto paulista. A visita interna é recomendada,
contudo, a decisão fica a cargo do Guia de Turismo que conduza a atividade.
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Museu do Bairro de São Francisco
O museu é um importante apoio para aproximar o discurso do roteiro das
particularidades locais. A história antes contada de maneira geral e em níveis
estaduais passa a ser encaminhada para questões específicas do município de São
Sebastião. Nesta etapa o Guia de Turismo deverá mediar o contato do visitante com
imagens e peças. São recomendadas fotos ou objetos que remetam as
particularidades nos hábitos Caiçaras, em especial, sobre o trabalho e moradia.

Praia | Barcos de Pesca
A pesca é uma importante atividade econômica importante para a
comunidade local. A praia e os diversos barcos ali presentes ajudam a tratar sobre o
tema. A mediação deve abordar a pesca enquanto trabalho e, com maior ênfase,
como influência na cultura local. Aspectos imateriais (saberes e fazeres) como a
relação do Caiçara com o mar ou mesmo a alimentação e a presença do peixe são
sugestões para o momento.

Cooperativa de Pesca
A oportunidade de comprar peixes e frutos do mar frescos é um diferencial.
O aspecto visual dos produtos - como em um mercado municipal - pode despertar a
curiosidade e interesse. Este momento deve ser livre, permitindo uma interação
natural entre o visitante e a comunidade. Ainda assim, são válidas intervenções
pontuais sobre as espécies consumidas e, quando for de domínio do Guia de
Turismo, curiosidades sobre formas de preparo.

Panelas de Barro | Atelier Artesã Maria Aparecida
As atividades no Atelier conduzidas pela artesã Cida valorizam cultura e
permitem ao visitante o contato com o trabalho local. Essa relação de proximidade
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deve ser incentivada. Uma oficina (atividade prática) é ideal, porém, nem sempre
será possível conciliar horários do grupo, nestes casos, uma visita é uma alternativa
adequada. Outras oficinas podem ser sugeridas e organizadas pelos Guias de
Turismo e empreendedores locais.

6.3.3. Possibilidade de Integração com o Turismo Náutico
O roteiro cultural pode ser integrado a um passeio náutico entre a região
central e o bairro de São Francisco, oferecendo o trajeto de ida e volta por via
marítima. A navegação será um diferencial na experiência oferecida e,
principalmente, uma motivação extra para o deslocamento dos visitantes entre
diferentes regiões. Como aspecto positivo, ambos já contam com infraestrutura
específica para embarque e desembarque e os passeios podem ser agendados de
acordo com a demanda.

410
Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

6.4. Ecoturismo e Natureza
6.4.1. Costa Sul | São Sebastião é o Paraíso
A Trilha Ribeirão de Itu é o atrativo de destaque neste roteiro para o
Ecoturismo. A proposta é realizar uma parte menor da trilha e dialogar sobre outras
possibilidades de passeios. O guia local possui papel fundamental, uma vez que é ele
quem vai identificar os interesses e poder recomendar uma nova atividade. A
preservação da fauna e flora são o tema central.

6.4.2. Atrativos e Temas Abordados
Parada 1 - Contextualização
O ponto de início da trilha é importante para ambientar o visitante,
apresentando o Parque Estadual Serra do Mar (PESM) e contextualizando onde a
Trilha do Ribeirão de Itu está inserida. Logo no início da trilha há árvores frutíferas
típicas da região e que podem trazer ao assunto da gastronomia local. Nesse
momento, cabe uma breve explicação sobre o PESM, a importância desse enquanto
Unidade de Conservação e para o município de São Sebastião e a diferença entre os
Núcleos.

Parada 2 - Preservação em São Sebastião
A trilha se inicia na rua que leva até o reservatório da Sabesp. Neste espaço
em que há uma facilidade maior para caminhar, pode-se relacionar a fauna e flora
local com a cultura caiçara e de São Sebastião. Como a Mata Atlântica influenciou
e/ou influencia até hoje os saberes e viveres caiçaras? Além de relacionar a mata
com a cultura local, recomenda-se uma parada após a travessia do primeiro rio,
apontando as sinalizações e informações contidas na trilha, que possibilitam a visita.
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Parada 3 - Flora
A Trilha do Ribeirão de Itu conta com uma diversidade de árvores frutíferas
e de flores para se explorar no caminho. Antes da primeira cachoeira, faz-se uma
última parada mostrando o palmito Jussara, árvore que corre o perigo de extinção,
e uma figueira típica do bioma Mata Atlântica. Elas representam a preservação da
mata e a importância da flora local.

Parada 4 – Primeira Cachoeira
Após o que se estima ser entre 50 minutos e 1 hora de caminhada, chega-se
na primeira cachoeira da Trilha de Ribeirão de Itu: a Cachoeira da Hidromassagem.
Nesse atrativo é possível nadar e indicada também para família. O nome vem da
possibilidade de se colocar embaixo da cachoeira e a água cair por cima simulando
uma hidromassagem. Nesse momento faz-se uma pausa para o descanso e nado.

Parada 5 - Fauna
Saindo da cachoeira da Hidromassagem e de volta ao caminho na trilha em
direção a próxima cachoeira, recomenda-se uma parada para se falar de outro ponto
muito importante da PESM: a fauna. Nesse momento pode-se instigar o visitante a
fazer outros tipos de atividades, como o bird watching, mostrando a diversidade de
pássaros existentes na região. Além dos pássaros, o Núcleo de São Sebastião conta
também com animais como o cateto, importante predador e dispersor de semente,
a cutia, pequeno mamífero roedor que também é importante para a disseminação
de sementes, e a preguiça de três dedos, animal pacífico que vive em cima das
árvores e desce em torno de uma vez por semana.

Parada 6 – Segunda Cachoeira
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Para finalizar a trilha, chega-se na cachoeira Pedra Lisa onde é possível
também oferecer atividades de aventura, como o rapel. A cachoeira possui um perfil
diferente da primeira, tendo uma queda alta de aproximadamente 30m e com um
poço mais profundo. Aqui recomenda-se mais um tempo para o descanso e nado.
Para aqueles que buscam uma trilha mais longa e um nível de dificuldade
maior, é possível oferecer ao cliente uma extensão até a cachoeira de Samambaiaçu.
É importante ressaltar aqui a dificuldade da trilha para a próxima cachoeira e o
condicionamento físico mínimo exigido.
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7.

Minuta da Política Municipal de Turismo

LEI Nº. XX/XX
DE XX DE XX DE XX.
Estabelece a Política Municipal de Turismo e dá outras providências.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º - Esta Lei estabelece normas sobre a Política Municipal de Turismo, com
o objetivo de implementar mecanismos destinados a orientação e planejamento do
turismo, disciplinando a sua atuação e estratégias para desenvolvimento do setor no
Município.
Parágrafo Único - A Política Municipal de Turismo é regida pelo disposto nesta
Lei, em consonância com as diretrizes e programas do Governo Federal e Estadual,
aos princípios constitucionais da livre iniciativa, da gestão descentralizada e do
desenvolvimento socioeconômico justo e sustentável.
CAPÍTULO II
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO
Art. 2º - A Política Municipal de Turismo é voltada para as iniciativas ligadas
ao setor turístico, originárias do setor público ou privado, isoladas ou coordenadas
entre si, que visam o desenvolvimento do turismo como atividade econômica, tendo
como premissas a inclusão social, a preservação e valorização da cultura, bem como
o cuidado com o meio ambiente.

414
Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

Art. 3º - Ao Município cabe estabelecer, fomentar e coordenar as políticas
públicas para o desenvolvimento das atividades turísticas, bem como promover e
divulgar institucionalmente o potencial turístico local.
CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS, DIRETRIZES E PRINCÍPIOS
Art. 4º - A Política Municipal de Turismo tem por objetivos:
I. Caracterizar o município em seus aspectos socioeconômicos e ambientais
sob a perspectiva do uso turístico do lugar
II.

Organizar e qualificar a oferta turística municipal, a partir das

definições de segmentação estabelecidas pelo Ministério do Turismo.
III.

Estabelecer o perfil do turista que acessa a localidade; e

IV.

Subsidiar políticas e programas de desenvolvimento local e regional

da atividade turística.
Art. 5º - São diretrizes para a consecução dos objetivos definidos nesta Lei:
I. Fortalecimento Regional;
II.

Melhoria da Qualidade e Competitividade;

III.

Incentivo à Inovação; e

IV.

Promoção a Sustentabilidade.

Art. 6º - A Política Municipal de Turismo orienta-se pelos seguintes princípios:
I. Valorização e proteção do patrimônio histórico-cultural local;
II.

Inclusão social e incentivo ao turismo como fator de desenvolvimento

social e econômico;
III.

Sustentabilidade e proteção do patrimônio natural;

IV.

Inovação, transparência e participação na gestão da política, planos,

programas e projetos de turismo; e
V.

Qualificação técnica, econômica, cultural, profissional e educacional.
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Parágrafo Único - A governança do turismo deve ser feita pelos setores público
e privado e a sociedade civil organizada, devendo esses orientarem sua atuação para
a consecução dos objetivos, diretrizes e princípios estabelecidos nesse capítulo.
CAPÍTULO IV
DOS INSTRUMENTOS
Art. 7º. Além desta Política Municipal de Turismo são instrumentos para o
desenvolvimento do turismo no município:
I-

Plano Diretor do Turismo – PDT;

II -

Conselho Municipal de Turismo de São Sebastião - COMTUR;

III -

Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR.

Seção I
O Plano Diretor de Turismo
Art. 8º. O Plano Diretor de Turismo de São Sebastião é um instrumento de
planejamento capaz de orientar o desenvolvimento econômico, político e social
sustentado, do turismo no Município, visando à melhoria das condições de vida de
sua população, com inclusão social e respeito ao meio ambiente.
Art. 9º. Constituem-se objetivos do Plano Diretor de Turismo:
I-

Caracterizar o município em seus aspectos socioeconômicos e

ambientais sob a perspectiva do uso turístico do lugar;
II -

Organizar e qualificar a oferta turística municipal, a partir das

definições de segmentação estabelecidas pelo Ministério do Turismo;
III -

Estabelecer o perfil do turista que acessa a localidade; e

IV -

Subsidiar políticas e programas de desenvolvimento local e regional

da atividade turística.
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Art. 10º. As diretrizes do Plano Diretor de Turismo atendam às diretrizes do
Plano Nacional de Turismo (2018 - 2022) e são:
I-

O fortalecimento da regionalização;

II -

A melhoria da qualidade e competitividade;

III -

O incentivo à inovação; e

IV -

A promoção da sustentabilidade.

Art. 11º. As diretrizes, projetos, objetivos e prazos detalhados constam dos
anexos, distribuídos como segue:
I-

Anexo I – Estudo da Demanda Real;

II -

Anexo II – Caracterização Territorial e do Turismo

III -

Anexo III - Inventário da Oferta Turística;

IV -

Anexo IV – Diagnóstico e Prognóstico;

V-

Anexo V - Plano de Ação; e

VI -

Anexo VI – Ferramentas de execução, acompanhamento e avaliação.

Parágrafo único – São objetivos específicos do Plano Diretor de Turismo
(2020-2023):
I. Criar roteiros turísticos regionais, valorizando os segmentos turísticos
prioritários (sol e praia, náutico, cultural e ecoturismo);
II.

Operar e comercializar roteiros regionais;

III.

Estimular a formação, o aperfeiçoamento, a qualificação e a

capacitação de recursos humanos para a área do turismo, bem como a
implementação de políticas que viabilizem a colocação profissional no mercado de
trabalho;
IV.

Estimular a regularização do setor turístico e promover a redução da

informalidade;
V.

Estimular a regularização do setor turístico e promover a redução da

informalidade;
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VI.

Estimular a formação, o aperfeiçoamento, a qualificação e a

capacitação de recursos humanos para a área do turismo, bem como a
implementação de políticas que viabilizem a colocação profissional no mercado de
trabalho;
VII.

Propiciar os recursos necessários para investimentos em acesso e

infraestrutura básica dos serviços turísticos;
VIII.

Oferecer infraestrutura de sanitários, bebedouros e fraldários

públicos nas praias e mirantes (Barra do Una, Maresias, Canal, Barequeçaba);
IX.

Implantar e/ou melhorar a infraestrutura de atracadouros públicos;

X.

Oferecer serviços de manutenção e limpeza para áreas de praia,

trilhas e outros ambientes;
XI.

Promover a acessibilidade universal aos atrativos turísticos,

adaptando as infraestruturas para pessoas com deficiências;
XII.

Promover o comércio da produção artesanal local (pesca, artesanato,

extrativismo e gastronomia);
XIII.

Definir e implantar programa de atração de investimentos para o

setor;
XIV.

Minimizar os impactos causados pela pandemia da Covid-19;

XV.

Elaborar estudo de inteligência de mercado para estruturar a

comercialização do destino;
XVI.

Propiciar a prática de turismo sustentável nas áreas naturais,

definindo e controlando a capacidade de carga dos atrativos naturais, promovendo
atividades como veículo de educação e incentivando a adoção de práticas de mínimo
impacto que sejam compatíveis com a conservação do meio ambiente natural;
XVII.

Incentivar o uso turístico das unidades de conservação municipais,

garantindo que o desenvolvimento do turismo em consonância com os objetivos de
criação e com o disposto no plano de manejo das unidades;
XVIII.

Estimular as atividades turísticas de forma sustentável e segura, por

meio da organização e fiscalização da ocupação da faixa de areia nas praias;
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XIX.

Controlar e regularizar a expansão urbana e de novos loteamentos no

município, a fim de reduzir os impactos socioambientais, promovendo a valorização
dos espaços urbanos, rurais e naturais.
Art. 12º. Para a viabilização do Plano Diretor Municipal de Turismo poderão
ser utilizados instrumentos financeiros destinados à sua implantação, além das Leis
Orçamentárias Constitucionais, e os recursos arrecadados, aqueles criados pela
Legislação Municipal ou previstos por esta Lei, a seguir discriminados:
I-

Recursos provenientes do Fundo Municipal de Turismo;

II -

Recursos provenientes de subvenções, convênios e produtos de

aplicações de créditos celebrados com os organismos nacionais ou internacionais e
aqueles oriundos do exercício do poder de polícia.
Parágrafo único - Outros instrumentos financeiros poderão ser instituídos por
Lei Municipal.
Art. 13º. O Município poderá instituir por lei, incentivos fiscais para o
atendimento dos objetivos e diretrizes deste Plano Diretor de Desenvolvimento
Turístico, desde que esteja de acordo com o Art.º 14 da Lei nº 101, de 04 de maio de
2000.
Parágrafo único. Deverão ser beneficiados pelos incentivos fiscais os projetos
que se enquadrarem no âmbito do Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico de
São Sebastião.
Art. 14º. A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como
a inclusão de novos programas ou projetos serão propostas pelo Poder Executivo,
por meio de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específico.
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Parágrafo único. A revisão do Plano Diretor Municipal de Turismo deverá ser
realizada a cada 3 (três) anos.
Seção II
Do Conselho Municipal de Turismo
Art. 15º.

Conforme estabelecido pela Lei Nº 2491/2017,

ao Conselho

Municipal de Turismo, respeitadas as competências de iniciativa, além de outras
atribuições que o Poder Executivo poderá outorgar-lhe mediante decreto, incumbe:
I-

Elaborar um plano de desenvolvimento de turismo para o Município;

II -

Sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à exploração de

serviços turísticos no território municipal;
III -

Indicar representantes para integrarem delegações municipais a

congressos, convenções, reuniões ou outros acontecimentos que ofereçam interesse
à política municipal de turismo;
IV -

Opinar sobre a celebração de convênios com outros entes federativos,

ou sugeri-los, quando for o caso;
V-

Sugerir certamos e festividades oficiais vinculados ao turismo,

propondo, ainda, projetos de difusão das potencialidades turísticas municipais;
VI -

Propor e apreciar proposta de criação de organismos que tenham

como finalidade estimular o turismo e a formação de pessoal habilitado para o
exercício de atividades ligadas ao turismo;
VII -

Colaborar na elaboração do calendário turístico do Município;

VIII -

Assessorar o Poder Executivo, emitindo pareceres e acompanhando a

elaboração de programas de governo em questões relativas ao turismo;
IX -

Sugerir ao Poder Executivo e à Câmara Municipal a elaboração de

projetos de lei e outras iniciativas relacionadas à atividade turística, zelando pelo
seu cumprimento;
X-

Contribuir para o aperfeiçoamento da legislação referente ao turismo,

zelando pelo seu cumprimento;
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XI -

Emitir pareceres à Câmara Municipal, quando solicitado, sobre

questões relativas ao turismo;
XII -

Formular e promover políticas públicas e incentivas, coordenar e

assessorar programas, projeto e ações em todos os níveis da administração, visando
o desenvolvimento da atividade turística;
XIII -

Desenvolver, apoiar e incentivar estudos e pesquisas sobre o turismo

no Município;
XIV -

Estabelecer intercâmbio com organização e entidades afins, nacional

e internacionalmente;
XV -

Criar comissões específicas para estudo e trabalho sobre as questões

relacionadas ao turismo no Município;
XVI -

Divulgar, em publicação periódica oficial do Poder Executivo ou, na

inexistência deste, em jornal local, suas atividades e os balanços anuais do Fundo
Municipal de Turismo;
XVII -

Apresentar propostas ao Poder Executivo sobre a administração dos

pontos turísticos do Município;
XVIII - Fiscalizar e zelar pela atualização de cadastro de informações de
interesse turístico;
XIX -

Formular as diretrizes básicas que serão observadas na política

municipal de turismo;
XX -

Estabelecer diretrizes para um trabalho coordenado entre os serviços

públicos municipais e os prestados pela iniciativa privada, com o objetivo de prover
a infraestrutura adequada à implantação e o desenvolvimento do turismo;
XXI -

Propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do

turismo e emitir parecer relativo a financiamento de iniciativas, planos, programas
e projetos que visem o desenvolvimento da indústria turística;
XXII -

Promover a integração do Município ao Plano Nacional de

Regionalização do Turismo, do Ministério do Turismo;
XXIII - Elaborar e aprovar a regulamentação do Fundo Municipal de
Turismo;
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XXIV -

Exercer a fiscalização da movimentação orçamentária do Fundo

Municipal de Turismo, direcionando a aplicação dos recursos, bem como apreciando
a prestação de contas anual apresentada pelo referido Fundo;
XXV -

Elaborar e aprovar seu regimento interno.

Art. 16º. O COMTUR será composto por 14 (quatorze) conselheiros efetivos e
14 (quatorze) Suplentes de Conselheiros dos quais 50% (cinquenta por cento) serão
indicados pelo Poder Público Municipal e 50% (cinquenta por cento) indicados pela
sociedade civil, com observação da seguinte participação.
I. Pelo Poder Público
- 1 (um) representante da Secretaria de Turismo;
- 1 (um) representante da Fundação Deodato Santana;
- 1 (um) representante da Secretaria da Educação;
- 1 (um) representante da Secretaria de Meio Ambiente;
- 1 (um) representante da Secretaria de Esportes;
- 1 (um) representante da Secretaria de Governo;
- 1 (um) representante da Câmara Municipal.
II. Pelo Trade de Turismo e Terceiro Setor
- 2 (dois) representantes dos Hotéis e Pousadas;
- 1 (um) representante dos Restaurantes;
- 1 (um) representante de Turismo Náutico;
- 1 (um) representante Ecoturismo / Agências;
- 1 (um) representante da Associação Comercial;
- 1 (um) representante das Instituições de Ensino.
Parágrafo único. Os respectivos Suplentes de Conselheiros, serão em número
de 14 (quatorze) dos quais 07 (sete) indicados pelo Poder Público e 07 (sete) pela
Sociedade Civil.
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Art. 17º. Os conselheiros efetivos e suplentes do Conselho Municipal de
Turismo serão nomeados por decreto do Chefe do Poder Executivo.
§1° Os representantes do Poder Público Municipal serão indicados pelo titular
de cada Secretaria Municipal.
§2º A indicação dos representantes das entidades e segmentos empresarias
que comporão o Conselho Municipal de Turismo será precedida de processo eletivo
específico e interno, remetendo-se junto com a indicação cópia autenticada da ata
de eleição.
Art. 18º. O mandato dos Conselheiros do COMTUR – Conselho Municipal de
Turismo será de 02 (dois) anos, contados da publicação do Decreto que os nomear.
§1º A recondução poderá se dar por mais um mandato consecutivo, desde que
referendada pela entidade ou segmento empresarial;
§2º Cumpre ao conselheiro o exercício de suas atribuições até a designação de
seu substituto.
Art. 19º. As atividades dos conselheiros do Conselho Municipal de Turismo
regem-se pelas seguintes disposições:
I. O exercício da função de Conselheiro é considerado serviço público relevante
e não remunerado;
II.

Os

conselheiros

poderão

ser

substituídos

mediante

solicitação

fundamentada do secretário municipal, da entidade ou do segmento empresarial
social que os indicares.
Art. 20º. O Conselho Municipal de Turismo é órgão integrante do Poder
Executivo Municipal, vinculado à Secretaria de Turismo – SETUR.
Art. 21º. Para a escolha do Presidente do Conselho Municipal de Turismo será
formulada, em reunião própria, a lista tríplice pelos Conselheiros, dentre
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Conselheiros e Suplentes, a ser submetida ao Chefe do Poder Executivo, para a
designação competente.
Parágrafo único. O presidente terá voto de minerva nas decisões em que
ocorrer o empate.
Art. 22º. A organização interna do Conselho Municipal de Turismo e as
atribuições do Presidente, e das demais instâncias estabelecidas, serão definidas em
Regimento Interno próprio.
Art. 23º. O Conselho Municipal de Turismo terá seu funcionamento regulado
por Regimento Interno próprio, a ser estabelecido por decreto do Chefe do Poder
Executivo.
Art. 24º. O Conselho Municipal de Turismo se reunirá em sessões plenárias
ordinárias mensais e em sessões extraordinárias, conforme dispuser o Regimento
Interno.
Art. 25º. Todas as sessões do Conselho Municipal de Turismo serão públicas e
precedidas de ampla divulgação.
Art. 26º. Poderá ser constituída uma Comissão Técnica Orientadora, indicada
e nomeada pelo Conselho Municipal de Turismo, com a função de subsidiá-lo nas
questões financeiras, jurídicas e outras pertinentes à sua área de atuação.
Parágrafo único. As funções dos membros da Comissão Técnica Orientadora
não serão remuneradas, sendo consideradas de interesse público relevante.
Seção III
Do Fundo Municipal de Turismo
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Art. 27º. Fica reorganizado o Fundo Municipal de Turismo, vinculado à
Secretaria de Turismo, com a finalidade de captar recursos e financiar programas na
área de atuação do Conselho Municipal de Turismo.
Art. 28º. A gestão financeira dos recursos do Fundo Municipal de Turismo será
feita pela Secretaria Municipal da Fazendo, sob a orientação do Conselho Municipal
de Turismo.
Art. 29º. Constituirão receitas do Fundo Municipal do Turismo:
I-

Repasses de recursos de fundo similares, constituídos ou que venham

a ser constituídos pelos Governos Federal e Estadual;
II -

Doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser

destinados;
III -

Rendas provenientes da aplicação de seus recursos no mercado de

capitais;
IV -

Auxílios, subvenções, contribuições e transferências, entre outros,

bem como as receitas resultantes de convênios e ajustes nacionais e internacionais;
V-

No mínimo, 10% (dez por cento) dos recursos oriundos dos terminais

rodoviários, quiosques municipais, taxas de uso de eventos, ações promocionais, e
provenientes do Balneário dos Trabalhadores, todos serão utilizados em ações e
eventos que fomentem o Turismo.
VI -

Quaisquer outros recursos e rendas que lhe forem destinados;

Parágrafo único.

Todos os recursos destinados ao Fundo Municipal de

Turismo deverão ser contabilizados como receita orçamentária municipal e a ele
alocados através de dotações consignadas na Lei Orçamentária ou de créditos
adicionais, obedecendo a sua aplicação as normas gerais de Direito Financeiro.
Art. 30º. O Fundo Municipal de Turismo terá vigência ilimitada.
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Art. 31º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial
para cobrir as despesas de implantação do Fundo de que trata esta Lei, caso se faça
necessário.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 32º. O Poder Executivo pode regulamentar a presente Lei, no que couber.
Art. 33º.

Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis n°s

XXXX.
Art. 34º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PARTE 5 – FERRAMENTAS DE
EXECUÇÃO,
ACOMPANHAMENTO E
AVALIAÇÃO
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1.

Apresentação de acompanhamento por indicadores
Indicadores são ferramentas composta por variáveis que quando associadas

trazem interpretações sobre os fenômenos a que se referem, sendo instrumento
relevante para a elaboração das políticas públicas de desenvolvimento sustentável
(TRENTIN, SANSOLO 2006).
Os indicadores devem refletir a performance de implementação da política
com intuito de verificar se esta é compatível com a estratégia estabelecida. A busca
é por uma melhoria organizacional por meio de agilidade e auxílio à identificação de
problemas, à análise de risco, à correlação de áreas estratégicas e à priorização de
estratégias e ações de investimento (BARROS, 2005).
A Organização Mundial do Turismo considera a necessidade da utilização de
indicadores são instrumentos para o monitoramento e avaliação dos impactos da
atividade turística, sejam eles positivos ou negativos, estes últimos apontando
aspectos que devem ser corrigidos, evitando ou minimizando seus impactos (OMT,
2003).

2.

Indicadores
Os indicadores foram idealizados sob a ideia de acompanhamento da

progressão do Plano Diretor de Turismo. Assim, tem como base cálculos percentuais
de ações executadas, todas contempladas no Plano de Ação, tendo como resultado a
porcentagem

da

implementação

de

cada

agrupamento

de

ações.

Um

acompanhamento a partir da identificação da progressão do plano é importante
para a tomada de decisão na busca por eficiência de implementação, podendo
identificar possíveis gargalos de execução e prover um bom mapeamento das ações
futuras.
Como indicado acima, as ações do Plano de Ação nortearam a construção dos
indicadores, mas essa relação não é direta. Os indicadores finais foram criados a
partir de uma seleção de ações e diretrizes transversais ao Plano e/ou essenciais
429
Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

para a possibilidade de conclusão do PDT. A metodologia de monitoramento inclui
8 indicadores, sendo cada indicador composto por subindicadores, que somam 20
no total da metodologia. Os subindicadores trazem uma granularidade capaz de
prover uma visualização geral do andamento de cada agrupamento de ações,
podendo então contemplar mais de um item do Plano de Ação. Ainda, cada
subindicador possui até duas ramificações sequenciais: A e B. Os itens das
ramificações somam 90 ao todo e são o recorte mais granular da metodologia, nos
quais se indica se a ação foi realizada ou não.
Em suma, cada ramificação (R) é calculada da seguinte maneira:
!=

#º &' (çõ'+ ,'(-./(&(+
#º 010(- &' (çõ'+

o subindicador é calculado pela média da Ramificação A, que é calculada pela média
da Ramificação B. O resultado do indicador (I) será a média da seus subindicadores
(S).
2 = 3é&.((!! )
7 = 3é&.((2)
O indicador geral do Plano Diretor de Turismo será a média dos 8 indicadores.
A periodicidade de cálculo dos indicadores seguirá rotina estabelecida pela
SETUR em conjunto com o COMTUR de reuniões para monitoramento do PDT, com
sugestão de acompanhamento não superior a trimestral.
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2.1.

Tomada

de

decisão

com

base

em

dados

(Controle

e

Desenvolvimento do Turismo; Marketing e Inovação)
Este indicador tem como principal objetivo o estabelecimento de uma
organização centralizada de dados capaz de dar suporte a tomadas de decisão mais
conscientes e embasadas.
2.1.1. Memória de cálculo
O indicador é composto por dois subindicadores (a e b), cada um composto
por uma ramificação, descritas como segue:
● Base de dados de caracterização e quantificação do turismo
•

Articulação com outros órgãos municipais interessados na base de
dados e apoiadores da sua alimentação

•

Base de dados estruturada e em funcionamento

•

Rotina de inclusão de dados estabelecida

● Estudo de inteligência de mercado
•

Contratação de empresa especializada

•

Formulação do estudo em conjunto (SETUR, COMTUR e empresa
especializada)

•

Conclusão do estudo e apropriação dos resultados

•

Visibilidade pública ou interna dos resultados obtidos

•

Utilização dos resultados para a tomada de decisão

O cálculo do indicador (I) será:
#º &' (çõ'+ ,'(-./(&(+
3
#º &' (çõ'+ ,'(-./(&(+
9=
5
(+9
7=
2

(=

A tabela a seguir ilustra a composição do indicador “Tomada de decisão com
base em dados”:
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Tabela

1

-

Tomada

de

decisão

com

base

em

dados
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2.2.

Roteiros turísticos (Controle e Desenvolvimento do Turismo)

O indicador pretende monitorar a elaboração dos roteiros turísticos no
município e nos municípios próximos a São Sebastião e pertencentes do Circuito
Litoral Norte. A criação sistematizada de roteiros impulsionam a divulgação e
fortalecimento da região, podendo gerar aumento da demanda e do fluxo de pessoas
ou até da permanência e gasto médio do visitante na região.
2.2.1. Memória de cálculo
O indicador é composto por quatro subindicadores (a, b, c e d), cada um
composto por uma ramificação, descritas como segue:
a) Roteiro autoguiado
i)

Elaboração do roteiro autoguiado

ii)

Validação do roteiro com especialistas e
COMTUR

iii)

Divulgação do roteiro

b) Roteiro local
i)

Elaboração do roteiro local

ii)

Validação do roteiro com especialistas e
COMTUR

iii)

Divulgação do roteiro

c) Roteiro regional
i)

Elaboração do roteiro regional

ii)

Validação do roteiro com especialistas e
COMTUR

iii)

Divulgação do roteiro

d) Operação dos roteiros
i)

Responsabilização da operação dos roteiros
local e regional

ii)

Execução da operação

iii)

Divulgação da operação
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O cálculo do indicador (I) será:
#º &' (çõ'+ ,'(-./(&(+
3
#º &' (çõ'+ ,'(-./(&(+
9=
3
#º &' (çõ'+ ,'(-./(&(+
==
3
#º &' (çõ'+ ,'(-./(&(+
&=
3
(+9+=+&
7=
4
(=

A tabela a seguir ilustra a composição do indicador “Roteiros turísticos”:
Tabela 2 - Roteiros turísticos
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2.3.

Captação e utilização de recursos financeiros (Desenvolvimento
Econômico, Captação de Recursos e Transparência)

O indicador tem como objetivo acompanhar o incentivo ao investimento de
empreendimentos privados e a definição dos recursos públicos que poderão ser
aplicados e desenvolvimento de projetos. Tais ações buscam a melhoria e criação de
novos estabelecimentos, melhoria da infraestrutura e eficiência ambiental e
econômica nos gastos direcionados.
2.3.1. Memória de cálculo
O indicador é composto por dois subindicadores (a e b), cada um composto
por uma ramificação, descritas como segue:
a) Investimento privado
i)

Estabelecimento de canal de captação de
investidores

ii)

Captação dos recursos privados

iii)

Execução dos projetos com recursos captados

b) Investimento público
i)

Articulação com órgãos para negociação de
recursos públicos

ii)

Captação dos recursos públicos

iii)

Execução dos projetos com recursos captados

O cálculo do indicador (I) será:
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A tabela a seguir ilustra a composição do indicador “Captação e utilização de
recursos financeiros”:
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Tabela

3

-

Captação

e

utilização

de

recursos

financeiros
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2.4.

Promoção do setor turístico (Desenvolvimento Econômico,
Captação de Recursos e Transparência)

A construção do indicador partiu da necessidade de monitoramento das
ações de promoção e venda da gastronomia e artesanatos locais, assim como de
capacitação do setor turístico para uma presença competitiva na economia local.
2.4.1. Memória de cálculo
O indicador é composto por três subindicadores (a, b e c), sendo o primeiro
composto por duas ramificações e o segundo e terceiro compostos por uma
ramificação cada, descritas como segue:
a) Promoção da produção artesanal
i)

Artesanato
1) Articulação e organização do comércio de
artesanatos
2) Divulgação do comércio de artesanatos

ii)

Extrativismo
1) Articulação e organização do comércio
extrativista
2) Divulgação do comércio extrativista

iii)

Pesca
1) Articulação e organização do comércio
pesqueiro
2) Divulgação do comércio pesqueiro

iv)

Gastronomia
1) Articulação e organização do serviço de
gastronomia
2) Divulgação do serviço de gastronomia

b) Qualificação profissional
i)

Criação de cursos profissionalizantes alinhados
ao setor turístico

ii)

Divulgação dos cursos criados
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iii)

Execução dos cursos criados

c) Feirinha Caiçara
i)

Formulação do projeto para a Feirinha Caiçara

ii)

Captação de recursos (privados ou públicos)

iii)

Execução do projeto

O cálculo do indicador (I) será:
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A tabela a seguir ilustra a composição do indicador “Promoção do setor
turístico”:
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Tabela 4 - Promoção do setor turístico
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2.5.

Regulamentação e Regularização (Controle e Desenvolvimento do
Turismo, Desenvolvimento Econômico, Captação de Recursos e
Transparência; Educação, Território e Sustentabilidade)

Foi idealizado um indicador que acompanhe o progresso das questões
burocráticas e legais imprescindíveis para o andamento do Plano, como
regulamentações de atividade turística, ambientais e afins.
2.5.1. Memória de cálculo
O indicador é composto por dois subindicadores (a e b), sendo o primeiro
com uma ramificação e o segundo composto por duas ramificações, descritas como
segue:
a) Regularização das atividades turísticas
i)

Elaboração do plano de ação para campanha de
regularização

ii)

Execução da campanha de regularização

b) Gerenciamento de áreas ambientais preservadas, UCs e
ocupação das faixas de praia
i)

Unidades de conservação
1) Formulação

da

proposta

de

regulamentação do gerenciamento das
Unidades de Conservação
2) Aprovação

da

proposta

de

regulamentação
3) Implementação da regulamentação
4) Fiscalização periódica
ii)

Ocupação das faixas de praia
1) Formulação

da

proposta

de

regulamentação da ocupação das faixas
de praia
2) Aprovação

da

proposta

de

regulamentação
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3) Implementação da regulamentação
4) Fiscalização periódica
iii)

Turismo náutico
1) Formulação

da

proposta

de

regulamentação do turismo náutico
2) Aprovação

da

proposta

de

regulamentação
3) Implementação da regulamentação
iv)

Expansão Urbana
1) Rotina

de

discussões

sobre

o

planejamento urbano com a SEURB
2) Monitoramento periódico do loteamento
e da expansão urbana
O cálculo do indicador (I) será:
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A tabela a seguir ilustra a composição do indicador “Regulamentação e
Regularização ”:
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Tabela 5 - Regulamentação e Regularização
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2.6.

Educação ambiental (Educação, Território e Sustentabilidade)

Parte muito relevante do turismo local, as áreas de preservação ambiental e
atrativos naturais também foram incluídos no plano a partir da necessidade de
conscientização e educação ambiental. Assim, criou-se um indicador para monitorar
a criação de campanhas e promoção de tal conscientização.
2.6.1. Memória de cálculo
O indicador é composto por três subindicadores (a, b e c), cada um composto
por uma ramificação, descritas como segue:
a) Consumo de água
i)

Construção de campanha para redução do
consumo de água

ii)

Divulgação da campanha

iii)

Monitoramento do consumo de água

b) Lixo em atrativos
i)

Construção de campanha para redução da
quantidade e descarte correto do lixo em
atrativos turísticos

ii)

Divulgação da campanha

iii)

Monitoramento da quantidade e descarte de lixo
nos atrativos turísticos

c) Importância das áreas de preservação ambiental
i)

Construção de campanha para conscientização
da importância das áreas de preservação
ambiental

ii)

Divulgação da campanha

O cálculo do indicador (I) será:
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A tabela a seguir ilustra a composição do indicador “Educação ambiental”:
Tabela 6 - Educação Ambiental
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2.7.

Infraestrutura em atrativos turísticos (Infraestrutura)

O indicador tem como objetivo acompanhar a implementação dos
investimentos, públicos ou privados, na infraestrutura dos atrativos turísticos,
buscando melhoria da de estruturas existentes, construção de novas estruturas ou
manutenção dos próprios atrativos.
2.7.1. Memória de cálculo
O indicador é composto por três subindicadores (a, b e c), sendo as duas
primeiras com uma ramificação e a terceira composta por duas ramificações,
descritas como segue:
a) Ampliação de acesso à água e tratamento de esgoto
i)

Articulação com outros órgãos do executivo
para formulação do plano de ação

ii)

Formulação do plano de ação

iii)

Execução do plano de ação

iv)

Monitoramento do acesso à água e tratamento
de esgoto

b) Manutenção e limpeza das praias
i)

Articulação com outros órgãos do executivo
para formulação do plano de ação

ii)

Formulação do plano de ação

iii)

Execução do plano de ação

iv)

Monitoramento da limpeza das praias

c) Novas estruturas e melhorias
i)

Mirantes
1) Elaboração dos projetos de estruturas
nos mirantes
2) Captação de recursos
3) Execução do projeto

ii)

Atracadouros
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1) Elaboração dos projetos de estruturas
dos atracadouros
2) Captação de recursos
3) Execução do projeto
iii)

Acessibilidade dos atrativos
1) Elaboração dos projetos de estruturas de
acessibilidade nos atrativos turísticos
2) Captação de recursos
3) Execução do projeto

iv)

Sanitários, bebedouros e fraldários
1) Elaboração dos projetos de sanitários,
bebedouros e fraldários nos atrativos
turísticos
2) Captação de recursos
3) Execução do projeto

v)

Estacionamentos
1) Elaboração

dos

projetos

de

estacionamentos nos atrativos turísticos
identificados com tal necessidade
2) Captação de recursos
3) Execução do projeto
4) Implementação de Zona Azul para
estacionamento nas praias
O cálculo do indicador (I) será:
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A tabela a seguir ilustra a composição do indicador “Infraestrutura”:
Tabela 7 - Infraestrutura
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2.8.

Marketing (Marketing e inovação)

O indicador procura acompanhar a implementação do PDT com relação a
construção de marca, marketing e inovação no município de São Sebastião.
2.8.1. Memória de cálculo
O indicador é composto por uma ramificação, descrita como segue:

a) Plano de Marketing e posicionamento de destino
i)

Contratação de empresa especializada para
formulação do Plano de Marketing

ii)

Aprovação do Plano de Marketing

iii)

Divulgação do Plano de Marketing

O cálculo do indicador (I) será:
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A tabela a seguir ilustra a composição do indicador “Marketing”:
Tabela 8 - Marketing
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3. Agenda de monitoramento e metas
O estabelecimento de metas é de suma importância para o monitoramento
por meio de indicadores, direcionando as ações para o cumprimento total do
planejamento proposto. De forma alinhada ao Plano de Ação, estabeleceu-se como
metodologia para metas intermediárias a seguinte lógica: i) para o final do primeiro
ano de execução do Plano, considera-se como meta o cumprimento de todas as ações
indicadas como de alta prioridade, mas com baixa complexidade, tendo assim
probabilidade considerável execução; ii) para o final do segundo ano do Plano, a
meta será a conclusão de todas as ações de baixa complexidade, compatível com o
Cenário Tendencial deste Plano Diretor de Turismo. Assim, entende-se que as ações
de maior complexidade, que possuem maior tempo de execução, devem ser iniciadas
com tempo hábil para conclusão ao final do terceiro ano, vencimento deste Plano.
Cabe ressaltar que algumas ações do Plano de Ação transbordam de maneira
relevante o setor turístico (ex.: acesso ao abastecimento de água) e podem levar
mais do que o tempo do PDT para sua conclusão.
Dessa forma, ao final do primeiro ano espera-se que o indicador geral atinja
18%, desmembrado da seguinte forma nos indicadores:
i) “Tomada de decisão com base em dados”: 66,7%
ii) “Roteiros turísticos”: 0%
iii) “Captação e utilização de recursos financeiros”: 16,7%
iv) “Promoção do setor turístico”: 0%
v) “Regulamentação e Regularização”: 0%
vi) “Educação ambiental”: 0%
vii) “Infraestrutura em atrativos turísticos”: 12,2%
viii) “Marketing”: 66,7%
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Tabela

9

-

Progresso

dos

indicadores

no

Ano

1

Ao final de dois anos, a meta será obter o indicador geral em 63,8%,
desmembrado da seguinte maneira:
i) “Tomada de decisão com base em dados”: 100%
ii) “Roteiros turísticos”: 75%
iii) “Captação e utilização de recursos financeiros”: 50%
iv) “Promoção do setor turístico”: 66,7%
v) “Regulamentação e Regularização”: 41,7%
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vi) “Educação ambiental”: 62,2%
vii) “Infraestrutura em atrativos turísticos”: 45,6%
viii) “Marketing”: 66,7%

Tabela

10

-

Progresso

dos

indicadores

no

Ano

2

Já a meta para a completude do período estabelecido pelo PDT é de 100% do
indicador geral.
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ANEXO I – Ata de reunião de apresentação ao COMTUR
Data: 26 de agosto de 2020
14h00
Reunião COMTUR

Objetivo: Apresentação dos produtos (3.1) Caracterização Territorial e do Turismo e
(3.2) Inventário da Oferta Turística, da Etapa 3 do Plano Diretor de Turismo

1. Jucilei iniciou a reunião com a apresentação da pauta, destacando a importância da
participação do COMTUR na definição das ações, sem deixar de lado a necessidade
de uma reunião aberta (audiência pública) para apresentar a proposta completa de
revisão do Plano Diretor de Turismo;
2. Igor fez uma introdução da apresentação relembrando as etapas e o cronograma de
execução, destacando os produtos entregues e os que em execução;
3. Marco sugeriu que os comentários e esclarecimentos fossem apresentados ao longo
da apresentação, após cada categoria do inventário;
4. Herika iniciou a apresentação do Inventário, indicando as fontes de informação e o
formato de apresentação do Inventário (atrativos culturais, atrativos naturais, ;
5. Marco perguntou sobre as capelas (faziam parte de um roteiro), que ele não as viu
apresentadas no Inventário;
6. Marco acrescentou sobre os mirantes, ele possui um levantamento de 15 mirantes,
podendo transformar-se em uma rota de mirantes;
7. Marco acrescentou sobre os eventos (corrida Maresias-Bertioga; e evento de
natação fuga das ilhas - das ilhas até Barra do Sahy; Dia do Rock; Festival de Inverno;
8. Marco acrescentou sobre a gastronomia, incluir o Bolinho de Taioba
9. Adriana incluiu o Festival do Camarão; existem outros eventos, inclusive com leis
municipais específicas - inclusive com um prêmio de oitavo melhor prato em
Festival em Miami
10. Ewerton respondeu às questões de 1 a 5, explicando que os elementos culturais não
aparecem no inventário, mas na segmentação turística. Sobre os eventos, mirantes
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e gastronomia - serão incluídos no Inventário - as informações serão levantadas
junto à SETUR
11. Pedro destacou a importância dos eventos em Maresias, que possuem agendas fixas
e protegidas lei. Falou sobre evento de jazz e blues em Maresias que movimentou
em torno de dez mil pessoas no município, durante a baixa temporada. Comentou
também do festival japonês.
12. Herika retomou a apresentação do Inventário a partir de serviços e equipamentos
turísticos (alimentos e bebidas, meios de hospedagem, agências, espaços para
eventos e centros de informações turísticas)
13. Marco perguntou se as agências de turismo estão atuantes e se os espaços de
eventos estão cadastrados no CADASTUR, pois ele acredita que muitos estejam
irregulares
14. Herika respondeu que entrou em contato com todas e que listou apenas as agências
atuantes; e que recebeu os dados de estabelecimentos pela SETUR.
15. Jucilei informou que há duas semanas foi inaugurado o Agiliza, que é um Poupa
Tempo, onde há um novo posto de informações turísticas. Ele também informou que
até o final do Plano Diretor deve ser inaugurado o Hospital de Boiçucanga, que deve
ser incluído no Inventário.
16. Tamires iniciou a apresentação do produto 3.1. Caracterização Territorial e do
Turismo. Ressaltando que a apresentação é um resumo do relatório, que é
extremamente detalhado e completo. Foi apresentada a caracterização do território,
ambiental, histórico-cultural e infraestrutura
17. Pedro acrescentou que atualmente existe a opção de catamarã, operado pela DERSA,
para a travessia São Sebastião-Ilhabela
18. Gabriel realizou a apresentação da caracterização socioeconômica e institucional.
19. A reunião foi encerrada às 15h50, com o agendamento de duas datas para realização
de oficina de Plano de Ação, programadas para terça feira (01/09) e quinta feira
(03/09) das 14h00 às 15h30.
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ANEXO II – Slides de apresentação ao COMTUR

31/08/2020

Etapas

Plano Diretor
de Turismo
São Sebastião
2020

01
Etapa 1 Plano
de Trabalho

02
Etapa 2 –
Pesquisa de
Demanda
Turística

03

04

05

Etapa 3 –
Revisão do
Plano Diretor
de Turismo

Etapa 4 –
Indicadores

Etapa 5 –
Sumário
Executivo

3. Caracterização Territorial e do
Turismo

1

2

Etapa 3 – Revisão do Plano Diretor de Turismo
1. Caracterização Territorial e do Turismo

2. Inventário da Oferta Turística

Parte 1:
Territorial

3. Diagnóstico e Prognóstico
4. Plano de Ação

3

4

População por faixa etária de São Sebastião (SP)

Densidade de ocupação urbana de São Sebastião

Território e Demografia
População

Área

402,40
km 2

Taxa geométrica de crescimento
anual da população

1,68 %
a.a.

5

Densidade demográfica (alta)

87.135
habitantes

216,54

Distribuição da população de São Sebastião (SP), por raça/cor

(hab./km 2)

Grau de urbanização

98,87 %

6

1
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Índice Paulista de Vulnerabilidade Social

Condições de Vida
Rendim ento m édio m ensal de São Sebastião (SP) em 2010

Indicadores das condições de vida para São Sebastião
Indicador

Distribuição da População, segundo Grupos do IPVS Estado de São
Paulo e Município de São Sebastião – 2010

Dados

Ín d ic e d e D e s e n v o lv im e n to H u m a n o M u n ic ip a l ID H M (2 0 1 0 )

0 ,7 7 2 (a lto )

Ín d ic e P a u lis ta d e R e s p o n s a b ilid a d e S o c ia l IP R S – d im e n s ã o
5 4 (m u ito a lto )

riq u e za (2 0 1 8 )
Ín d ic e P a u lis ta d e R e s p o n s a b ilid a d e S o c ia l IP R S – d im e n s ã o

7 1 (re g u la r)

lo n g e v id a d e (2 0 1 8 )
Ín d ic e P a u lis ta d e R e s p o n s a b ilid a d e S o c ia l IP R S – d im e n s ã o

5 5 (b a ix o )

e s c o la rid a d e (2 0 1 8 )
Ín d ic e P a u lis ta d e R e s p o n s a b ilid a d e S o c ia l IP R S – ín d ic e g e ra l

G ru p o : D in â m ic o s

(2 0 1 8 )
Ín d ic e d e G in i (2 0 1 0 )

0 ,4 9

R e n d a m é d ia d o m ic ilia r (2 0 1 0 )

R $ 6 9 7 ,2 4

D o m ic ílio s p a rtic u la re s p e rm a n e n te s c o m re n d a p e r c a p ita d e a té
3 ,1 9 %

¼ d e s a lá rio m ín im o
D o m ic ílio s p a rtic u la re s p e rm a n e n te s c o m re n d a p e r c a p ita d e a té
½

1 1 ,9 8 %

s a lá rio m ín im o
P o p u la ç ã o e m s itu a ç ã o d e e x tre m a p o b re za (2 0 1 0 )

2 ,9 %

T a x a d e M o rta lid a d e In fa n til p o r m il n a s c id o s v iv o s (2 0 1 8 )

6 ,2 8

7

8

Educação
Fluxo Escolar por faixa etária de São
Sebastião (SP) em % - 2010

Taxa de analfabetismo da população de
15 anos ou mais (2010)

5,84
(baixa)

População de 18 a 24 anos com pelo
menos Ensino Médio Completo (2010)

49,87

Localização e
inserção
regional
Região Administrativa de São José
dos Campos

(baixa)

9

10

Região turística

Localização e
inserção
regional

C ircuito Litoral N orte de São Paulo (C IT)

D istribuição dos m eios de
hospedagem Litoral N orte

A valiação dos Turistas de São Sebastião

Região Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte

11

12

2
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Clima
F o to : J o s é C o rd e iro / S P T u ris .

Parte 2:
Ambiental

13

14

Cobertura
Vegetal

Geomorfologia

Inventário Florestal de São
Sebastião

15

16

Balneabilidade

Hidrografia

17

18

3
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Áreas de Proteção Especiais

Zoneamento
Ecológico e
Econômico

U nidades de C onservação situadas em São Sebastião (SP)

Terra Indígena

Nom e

C a te g o ria

E s fe ra

Á re a d e P ro te ç ã o A m b ie n ta l
(A P A ) M a rin h a L ito ra l N o rte -

U s o s u s te n tá v e l

E s ta d u a l

U s o s u s te n tá v e l

E s ta d u a l

P ro te ç ã o In te g ra l

F e d e ra l

P ro te ç ã o In te g ra l

E s ta d u a l

P ro te ç ã o In te g ra l

F e d e ra l

U s o s u s te n tá v e l

P riv a d a /F e d e ra l

U s o s u s te n tá v e l

P riv a d a /F e d e ra l

APAM

Á re a d e R e le v a n te In te re s s e
E c o ló g ic o (A R IE ) S ã o S e b a s tiã o
E s ta ç ã o E c o ló g ic a (E S E C )
T u p in a m b á s
P a rq u e E s ta d u a l d a S e rra D o
M a r – N ú c le o S ã o S e b a s tiã o
R e fú g io d a V id a S ilv e s tre d o
A rq u ip é la g o d e A lc a tra ze s
R e s e rv a P a rtic u la r d e
P a trim ô n io N a tu ra l (R P P N )
T o q u e -T o q u e P e q u e n o
R P P N R e s e rv a R izzie ri

19
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Herança Material
Lista de tom bam entos de São Sebastião(SP) por esfera de governo
Área de tombamento/preservação

Esfera

Área Tombada:

Parte 3:
Histórico-Cultural

Casa Esperança: Av. Dr. Altino Arantes, 144 E 154, Centro.

●

Sítio Arqueológico São Francisco: Figueira do Bairro São

Federal

(2); Igreja M atriz (3); e C asa D oria (4).

CONDEPHAAT
(Conselho de Defesa

Centro Histórico: sete quadras (vide mapa) e os imóveis – casa
térrea sita à Rua Antônio Cândido, nº113 e 109, a Casa da
Câmara e Cadeia , a Igreja Matriz, a Capela São Gonçalo e Rua
Sebastião Silvestre Neves, nº 90,78,68, Sobrado “Praia Hotel”.

●

C asa esperança (1); C asa da C âm era e C adeia

Patrimônio Histórico
e Artístico
Nacional)

Francisco.
Áreas Tombadas:
●

Órgão Responsável
IPHAN (Instituto do

●

Estadual

do Patrimônio
Histórico, Artístico,

Bairro de São Francisco: Convento de Nossa Senhora Do

Arqueológico e
Turístico do Estado

Amparo.

de São Paulo)

●
Bairro Pontal Da Cruz: Fazenda Santana.
Área de Preservação Municipal – Capelas Caiçaras:
Costa Norte: Capela Do Bom Jesus –Enseada. Capela da Imaculada
Conceição – Cigarras.

Divisão de
Patrimônio Histórico

Centro: Capela do Cemitério Municipal.

Municipal

Costa Sul: Capela do Toque-Toque Grande, Capela de Toque-Toque
Pequeno, Capela de Paúba, Capela de Maresias, Capela do
Cemitério de Maresias, Capela da Imaculada Conceição –

e Cultural – SECTUR
– Prefeitura de São
Sebastião.

Boiçucanga, Capela do Sagrado Coração de Jesus Boiçucanga,
Capela de São Roque – Camburi e Capela de Barra Do Sahy.
Fonte: IPAC-SS, 1997.

21

22

Herança Imaterial
• Culinária: pratos à base de peixe, farinha de
mandioca e a banana;
• Arquitetura: construções coloniais
portuguesas, de herança árabe; e elementos
das comunidades caiçaras, como o barro dos
sopés dos morros e as juçaras para fazer o
pau-a-pique;

Parte 4:
Socioeconômico

• Festas: Festa do Santo Padroeiro, Procissão
Marítima de São Pedro e Festas Juninas;
• Danças: Capoeira, o Maculele e o Samba de
Roda, Folia de Reis.

23

24

4
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Evolução da participação no em prego form al por setor

Evolução do PIB – 2002 a 2017

Emprego e
rendimento

Economia
Participação no PIB M unicipal
Agropecuária
0,5%

Rendim ento m édio por setor
Indústria
15,4%

• R$ 2,71 bilhões - 0,13% da produção do Estado de
São Paulo
• 8º maior PIB dos 39 na RM do Vale do Paraíba e
Litoral Norte

Setor

Comércio e
Serviços
84,1%

25

Valores

Média Total

R$ 3.479,97

Construção

R$ 4.329,82

Serviços

R$ 3.646,90

Indústria

R$ 2.930,94

Comércio

R$ 2.241,40

Agropecuária

R$ 1.810,98

• Serviços:
• 66,47% dos postos
• 2º maior salário médio
• Comércio : 17,36% dos postos

26

Evolução o Rendim ento m édio – Total vs. Serviços

Comércio e
Serviços

Parte 5:
Infraestrutura

Estabelecim entos por subsetor
Número de

Dados

Estabelecimentos
709

Comércio
Serviços

1322

Serviços de Alojamento e
Alimentação

502

• Comércio: 638 comércio varejista
• Alojamento e Alimentação:
• 23% dos estabelecimentos
• 18% dos postos de trabalho

27

28

Saneamento básico: Panorama

Saneamento básico: Panorama

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de São Sebastião

Abastecimento de água
Índice de cobertura do sistema:

81,0%

23.869 ligações ativas

114 soluções alternativas
13.210 pessoas abastecidas
Índice de perdas na distribuição:

37,3%

29

Esgotamento sanitário

Resíduos urbanos
(CETESB, 2018 )

índice de esgotamento sanitário

Fora de temporada:

público (áreas regulares):

56%

Com cobertura de

69,29

67%

coletado:

lixo (IBGE, 2010)

99,79%

Temporada:

Nível de atendimento da coleta de

tonelada/dia

100%

Nível de atendimento da coleta de

tonelada/dia

130,1

Índice de tratamento do esgoto

Coleta

lixo (PMSB-SS, 2018)

100%

30
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Saúde

Segurança pública
Unidade

Taxa de natalidade

(por mil habitantes) em 2018

Mortalidade Infantil

(por mil nascidos vivos) em 2018

Coeficiente geral de
mortalidade (2016)

15,06

4 Delegacias

Investimento per capita
em saúde (2016):

R$ 1.972,41

6,28

1 Corpo de Bombeiros

49 unidades

449

(UBS, Pronto
Atendimento, Centros
Especializados)

31

1 Guarda Municipal

Endereço

Telefone

Delegacia da Polícia Militar

R. Três Bandeirantes, 146 - Centro

Delegacia da Polícia Militar

Av. Walkir Vergani, s/n - Boiçucanga (12) 3865-3044

(12) 3892-1575

Delegacia Seccional de São
Sebastião – Polícia Civil

R. Floriano Peixoto, 200 - Centro

(12) 3892-1114

Polícia Civil - 2º DP
Boiçucanga

Estr. do Cascalho, 260 - Praia de
Boiçucanga

(12)3865-1530

Delegacia Marítima Regional R. Nossa Sra. da Paz, 219 - Centro

(12) 3892-5039

Posto Polícia Rodoviária
Estadual

Praia do Guaecá

(11) 2440-6503

Base da Guarda Civil
Municipal de São Sebastião

Rua Sebastião Silvestre Neves, 185

(12) 3892-1625

Corpo Bombeiros

Região Central e Histórica

193

Bombeiros - Salvamento
Marítimo

Av. Dr. Francisco Loup, 631 - Praia
de Maresias

-

32

Linhas m unicipais em São Sebastião
Linha

Transportes

Dias úteis; sábados; domingos e feriados.

Enseada X Barequeçaba

Dias úteis.

Cidade X Boracéia

Dias úteis; sábados; domingos e feriados.

Cambury X Sertão De Maresias

Dias úteis; sábados; domingos e feriados.

Cidade X Maresias

Dias úteis; sábados; domingos e feriados.

Cascalho X Boracéia

Dias úteis; sábados; domingos e feriados.

Cascalho X Cambury

Dias úteis; sábados; domingos e feriados.

Guaecá X Morro Do Abrigo

Dias úteis; e sábados;

Trevo X Canto De Juquehy

Dias úteis; sábados; domingos e feriados.

Enseada X Guaecá

Sábados; domingos e feriados;

Transporte Público

Linha

Serviço

Funcionamento

5503

São Sebastião (Terminal
Rodoviário de São Sebastião)/
São José dos Campos (Terminal
Rodoviário Frederico Ozanam)

Dias úteis e sábados
(uma vez ao dia);
Seletivo domingos e feriados
(dois horários por
dia).

5505

São Sebastiao (Balsa)/
Caraguatatuba (Terminal
Rodoviário De Caraguatatuba)

Comum

Itinerário da Balsa - São Sebastião/Ilhabela

Transportes

Linhas interm unicipais em São Sebastião
Número

33

Funcionamento

Topolândia X Canto Do Mar

São Sebastião / Ilhabela

Ilhabela / São Sebastião

Todos os dias

Todos os dias

00:00

00:00

1:00

00:30

2:00

1:30

3:00

2:30

4:00

3:30

5:00

Tempo de
Percurso

Transporte Hidroviário

3 horas

4:30

Das 5h30 às 23h30 - saídas a

5:30

cada 30 minutos

Das 6h00 às 23h30 - Saídas a
cada 30 minutos

Dias úteis; sábados;
1h10min
domingos e feriados.

34

Poder Executivo
• Secretaria de Turismo - SETUR
• Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social - SEDES

Parte 6:
Institucional

35

•
•
•
•
•

Secretaria de Urbanismo -SEURB
Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM
Secretaria de Esportes - SEESP
Secretaria de Planejamento - SEPLAN
Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Sant’Anna
- FUNDASS

36
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Controle Social e Fundos
• Fundo Municipal de Turismo
• Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato
Sant’Anna – FUNDASS
• Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral Norte - FUNDOVALE

37

Parte 7:
Marcos Legais

38

Política Municipal de Turismo e Cultura

Política Municipal de Turismo e Cultura

• Lei Orgânica Municipal, atualizada em 13 de dezembro de
2019:

• A Lei 1.761, de 19 de agosto de 2005
• Consolida a política de turismo em São Sebastião, ao instituir o
Conselho Municipal de Turismo – COMTUR

• Competência dos órgãos dos poderes executivo e legislativo a
promoção do turismo local e a proteção do patrimônio históricocultural.

• Fundo Municipal de Turismo

• Lei 2.582 de 2018

• Responsabiliza os poderes municipais na promoção e incentivo à
atividade turística, assim como o estabelecimento do Plano Diretor
de Turismo

39

• Programa de Ecoturismo e Atividades de Aventura no Município de
São Sebastião

40

Política Municipal de Meio Ambiente

Política Municipal de Meio Ambiente

• Lei Orgânica Municipal, temos no artigo 5º

• Lei 489 de 2017:

• Proteção do patrimônio natural da cidade como da
responsabilização pelo concessão de exploração dos recursos do
território

• Plano de Uso e Ocupação das Praias, dos Rios Navegáveis e
Respectivas Áreas Adjacentes: responsabilidades e competências
dos poderes municipais com relação à utilização de tais áreas

• Lei N. 2509 de 2017
• Conselho Municipal de Meio Ambiente
• Fundo Municipal de Meio Ambiente

41

42
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Política Urbana Municipal
• Lei Orgânica Municipal, artigo 4º:
• Promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e
controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano,
estabelecendo normas de edificações de loteamento e arruamento
• Desenvolvimento urbano através da elaboração do Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado.
• Lei N. 14 de 2019
• Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São
Sebastião

43

Equipe
técnica

44

Equipe técnica

Obrigada!
Herika
Turismóloga
Especialista em
Planejamento Urbano

45

Igor
Urbanista
Especialista em
Geotecnologias
Mestre em
Planejamento e Gestão
Territorial

Tamires
Engenheira Ambiental
Urbana

Gabriel
Economista
Mestre em Economia

contato@planisaconsultoria.com.br

Ewerton
Turismólogo
Mestre em Arquitetura
e Urbanismo
Doutorando em
Planejamento e Gestão
Territorial

46
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ANEXO III – Ata de reunião de apresentação ao COMTUR
Data: 26 de agosto de 2020
14h00
Reunião COMTUR

Objetivo: Apresentação dos produtos (3.1) Caracterização Territorial e do Turismo e
(3.2) Inventário da Oferta Turística, da Etapa 3 do Plano Diretor de Turismo

20. Jucilei iniciou a reunião com a apresentação da pauta, destacando a importância da
participação do COMTUR na definição das ações, sem deixar de lado a necessidade
de uma reunião aberta (audiência pública) para apresentar a proposta completa de
revisão do Plano Diretor de Turismo;
21. Igor fez uma introdução da apresentação relembrando as etapas e o cronograma de
execução, destacando os produtos entregues e os que em execução;
22. Marco sugeriu que os comentários e esclarecimentos fossem apresentados ao longo
da apresentação, após cada categoria do inventário;
23. Herika iniciou a apresentação do Inventário, indicando as fontes de informação e o
formato de apresentação do Inventário (atrativos culturais, atrativos naturais, ;
24. Marco perguntou sobre as capelas (faziam parte de um roteiro), que ele não as viu
apresentadas no Inventário;
25. Marco acrescentou sobre os mirantes, ele possui um levantamento de 15 mirantes,
podendo transformar-se em uma rota de mirantes;
26. Marco acrescentou sobre os eventos (corrida Maresias-Bertioga; e evento de
natação fuga das ilhas - das ilhas até Barra do Sahy; Dia do Rock; Festival de Inverno;
27. Marco acrescentou sobre a gastronomia, incluir o Bolinho de Taioba
28. Adriana incluiu o Festival do Camarão; existem outros eventos, inclusive com leis
municipais específicas - inclusive com um prêmio de oitavo melhor prato em
Festival em Miami
29. Ewerton respondeu às questões de 1 a 5, explicando que os elementos culturais não
aparecem no inventário, mas na segmentação turística. Sobre os eventos, mirantes
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e gastronomia - serão incluídos no Inventário - as informações serão levantadas
junto à SETUR
30. Pedro destacou a importância dos eventos em Maresias, que possuem agendas fixas
e protegidas lei. Falou sobre evento de jazz e blues em Maresias que movimentou
em torno de dez mil pessoas no município, durante a baixa temporada. Comentou
também do festival japonês.
31. Herika retomou a apresentação do Inventário a partir de serviços e equipamentos
turísticos (alimentos e bebidas, meios de hospedagem, agências, espaços para
eventos e centros de informações turísticas)
32. Marco perguntou se as agências de turismo estão atuantes e se os espaços de
eventos estão cadastrados no CADASTUR, pois ele acredita que muitos estejam
irregulares
33. Herika respondeu que entrou em contato com todas e que listou apenas as agências
atuantes; e que recebeu os dados de estabelecimentos pela SETUR.
34. Jucilei informou que há duas semanas foi inaugurado o Agiliza, que é um Poupa
Tempo, onde há um novo posto de informações turísticas. Ele também informou que
até o final do Plano Diretor deve ser inaugurado o Hospital de Boiçucanga, que deve
ser incluído no Inventário.
35. Tamires iniciou a apresentação do produto 3.1. Caracterização Territorial e do
Turismo. Ressaltando que a apresentação é um resumo do relatório, que é
extremamente detalhado e completo. Foi apresentada a caracterização do território,
ambiental, histórico-cultural e infraestrutura
36. Pedro acrescentou que atualmente existe a opção de catamarã, operado pela DERSA,
para a travessia São Sebastião-Ilhabela
37. Gabriel realizou a apresentação da caracterização socioeconômica e institucional.
38. A reunião foi encerrada às 15h50, com o agendamento de duas datas para realização
de oficina de Plano de Ação, programadas para terça feira (01/09) e quinta feira
(03/09) das 14h00 às 15h30.
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ANEXO IV – Slides de apresentação ao COMTUR
21/09/2020

Etapas

Plano Diretor
de Turismo
São Sebastião
2020

01
Etapa 1 Plano
de Trabalho

02
Etapa 2 –
Pesquisa de
Demanda
Turística

03

04

05

Etapa 3 –
Revisão do
Plano Diretor
de Turismo

Etapa 4 –
Indicadores

Etapa 5 –
Sumário
Executivo

3.2. Inventário da oferta turística

1

2

Etapa 3 – Revisão do Plano Diretor de Turismo

2. Inventário da Oferta Turística

1. Caracterização Territorial e do Turismo

• Levantamento e identificação: principais atrativos, serviços e
equipamentos e infraestrutura de apoio.

2. Inventário da Oferta Turística
3. Diagnóstico e Prognóstico

• Principais fontes: PDT 2018, Secretaria de Turismo e
Cadastur

4. Plano de Ação

3

4

ATRATIVOS CULTURAIS

Parte 1 –
Atrativos Turísticos

5

6

1
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21/09/2020

ATRATIVOS CULTURAIS

ATRATIVOS CULTURAIS
• Edifícios históricos, m useus e
centros culturais

• Igrejas e Capelas
15 construções históricas - 04
tombadas pelo Condephaat

11 atrativos - 07 tombados pelo
Condephaat e 01 pelo IPHAN

Distribuição territorial:
Centro – 04
Costa Sul - 09
Costa Norte - 02

Distribuição territorial:
Centro – 09
Costa Norte - 02

7

8

ATRATIVOS CULTURAIS

ATRATIVOS NATURAIS

• Outros atrativos culturais
07 outros atrativos - 02
tombados pelo Condephaat e
01 pelo IPHAN
Distribuição territorial:
Centro – 02
Costa Sul – 03
Costa Norte - 02

9

10

ATRATIVOS NATURAIS

ATRATIVOS NATURAIS

• Praias

• Ilhas

52 praias identificadas em todo o

08 ilhas e 04 ilhotes identificados

território.

*05 fazem parte de portfólio de
agências de viagem

Distribuição territorial:

11

Centro - 18 (03 praias com acesso

Distribuição territorial:

restrito – CEBIM ar)

Centro – 04

Costa Sul - 21
Costa Norte: - 13

Costa Sul – 07
Geral – 01 (Refúgio Alcatrazes)

12

2
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ATRATIVOS NATURAIS

ATRATIVOS NATURAIS

• Trilhas, Cachoeiras e Rios

• M irantes

19 atrativos identificados – 15 são
operados por agências de viagens.

09 mirantes – sendo 02
operados por agências de
viagens.

Distribuição territorial:
Centro – 03
Costa Sul – 14
Costa Norte - 02

Distribuição territorial:
Centro - 03
Costa Sul – 06

13

14

EVENTOS

EVENTOS

• Eventos Internacionais

• Eventos Regionais

01 evento esportivo – temática do surf

04 eventos esportivos – temática de
maratona ou natação

Localidade: Costa Sul
Localidade:
Centro – 02
Costa Sul – 01
Costa Norte - 01

• Eventos Nacionais
02 eventos esportivos – temática do
surf e canoa polinésia
Localidade: Centro e Costa Sul

15

16

EVENTOS

GASTRONOMIA E ARTESANATO

• Eventos Locais
15 eventos entre temático, religioso,
comemorativo e artístico-cultural.
Distribuição territorial:
• Bolinho de Taioba
Bolinho típico caiçara, feito do vegetal Taioba –
02 pontos de venda

Centro – 07
Costa Sul – 07
Costa Norte - 01
Todo o município – 02 (Carnaval e Ano

• Caxeta
Artesanato de madeira típica da região – 07
pontos de venda

Novo)

• Panela de Barro
Feita com técnica herdada dos escravizados – 01
ponto de venda

*Festival de Verão e Dia Mundial do Rock
acontecem tanto na Costa Sul quanto
Centro, totalizando 16 localidades.

17

• Peixe Azul Marinho
Prato de peixe, pirão e banana verde – não foi
localizado pontos de venda
• Taboa
Planta de cujas fibras são feitos os artesanatos –
06 pontos de venda

18

3
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ALIMENTOS E BEBIDAS
223 estabelecimentos no total + 04
casas noturnas
•
•
•
•
•

Parte 2 – Serviços e
Equipamentos Turísticos

Bares e Restaurantes - 176
Pizzarias - 31
Cafés - 10
Sorveterias – 05
Casas Noturnas – 04

Distribuição territorial:
Centro – 69
Costa Sul - 143
Costa Norte – 15

19

20

MEIOS DE HOSPEDAGEM

AGÊNCIAS DE VIAGENS

125 estabelecimentos no total (Cadastur)
•
•
•
•
•

21 agências de viagens – 17 receptivas
e 04 emissivas

Chalés e Flats - 04
Hostels - 05
Hotéis - 41
Pousadas - 73
Resorts e residencial – 02

•
•
•
•

Distribuição territorial:
Centro – 27
Costa Sul – 96
Costa Norte - 02

Ecoturismo e aventura - 05
Turismo Náutico - 10
Histórico e Cultural – 02
Emissiva - 04

Distribuição territorial:
Centro – 08
Costal Sul – 08
Costa Norte - 05

21

22

ESPAÇO DE EVENTOS

CENTROS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

42 espaços para eventos identificados

Total de 06 CIT’s, sendo:

Distribuição territorial:

• CIT Balneário dos Trabalhadores

Centro – 07

• CIT Cambury

Costa Sul – 31

• CIT Centro – Rua da Praia
• CIT Centro – Rodoviária

Costa Norte - 04

• CIT Centro - Agiliza
• CIT Juquehy
• CIT M aresias

23

24

4
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ATENDIMENTO DE SAÚDE E EMERGÊNCIA
• Plano M unicipal de Saúde – 2019 a 2021
• 49 unidades de apoio a Saúde (UBS,
Prontos Atendimentos, Farmácias e Centros

Infraestrutura de
Apoio ao Turismo

Especializados)
• 02 unidades de urgência 24h + Hospital
das Clínicas

25

26

SEGURANÇA PÚBLICA
• Secretaria de Segurança Urbana (SEGUR)
• 04 delegacias de polícia + 03 batalhões da
PM + 01 corpo de bombeiros + 01 guarda

Equipe
técnica

municipal

27

28

Equipe técnica

Obrigado

contato@planisaconsultoria.com.br
Herika
Turismóloga
Especialista em
Planejamento Urbano

29

Igor
Urbanista
Especialista em
Geotecnologias
Mestre em
Planejamento e Gestão
Territorial

Tamires
Engenheira Ambiental
Urbana

Gabriel
Economista
Mestre em Economia

Ewerton
Turismólogo
Mestre em Arquitetura
e Urbanismo
Doutorando em
Planejamento e Gestão
Territorial

30

5
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ANEXO V - Ata da reunião de apresentação do produto ao COMTUR

Data: 05 de agosto de 2020
14h00
Reunião COMTUR

Objetivo: Apresentação do produto da Etapa 3, referente Diagnóstico e Prognóstico

A reunião contou com convidados externos ao COMTUR, chegando a 29
participantes. A Planisa ficou em segundo lugar na ordem de falas, sendo a
operadora Tourmed a primeira. Ainda no início da reunião o Jucilei e o Marco
apresentaram a função e objetivos do COMTUR.
A Carmen Ponte e o Walter Emílio, da operadora Tourmed apresentaram a empresa
e falaram sobre a feira turística promovida pela empresa. A Tourmed vê potencial
em São Sebastião como um destino de praia combinado em pacotes para São Paulo
ou combinado em um pacote Rio-Paraty-São Sebastião-São Paulo. Há forte tendência
de viagens curtos (3 a 5 dias), entre países da América Latina.
Respondendo a uma pergunta do Marco sobre a retomada do turismo, o Walter
acredita que a retomada seja gradual, partindo da viagem regional até a
internacional, priorizando viagens de carro nos períodos iniciais.
O Ewerton apresentou os resultados da etapa de diagnóstico, parte do Plano Diretor
de Turismo. Foram apresentados os resultados da avaliação do PDT 2018, da oferta
turística, da demanda e segmentação e da análise SWOT. As fontes de dados e as
metodologia utilizadas também foram apresentadas. Apresentação encerrada às
15h24.
Comentários:
Não houve comentários nem perguntas. O produto foi aprovado pelo COMTUR.
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Chat da reunião:
De Andre Moraes para Todos: (2:07
PM)

Pauta :
Divulgação

Circuito Litoral Norte da

Retomada

dos

Municípios do Litoral Norte Plano

Boa tarde
Poderiam repetir as pautas

diretor de Turismos, novos passos da
Planisa Projeto

das

Trilhas,

De Carmen Ponte para Todos: (2:08

explanação do Cadu sobre os tramites

PM)

legais

Boa tarde a todos!!! Sou Carmen
Ponte

da

Tourmed Estamos

participando com Bruno Buarque
nosso Marketing Roberta do Mercado
Nacional e Walter Emilio, nosso CEO

De iPhone de Marco para Todos: (2:15
PM)
sim depois envio o acesso
De APHM.BR Associação de Hotéis
Pousadas Bares e Restaurantes de

De Anne Faria para Todos: (2:10 PM)

Maresias para Todos: (2:17 PM)
479
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Sr.

Ewerton,

vou

autorizar

o

De iPhone de Marco para Todos: (3:05
PM)

compartilhamento
De Carmen Ponte para Todos: (2:37
PM)

se bem entendi 12 meses
De Mim para Todos: (3:06 PM)

Nossos contatos

Guga, se vc conseguir nos enviar

De Carmen Ponte para Todos: (2:37

esses

PM)

contato@planisaconsultoria.com.br

Carmen
Bruno

Ponte
Buarque

21.

995692458

21.

988087828

ainda

dados

para

conseguimos

incluir

email
nesse

relatório. Agradecemos desde já
De Herika para Todos: (3:08 PM)

Marketing
De Roberta para Todos: (2:38 PM)

A pesquisa de demanda foi realizada
entre 02 e 15 de junho e deixamos um

Roberta -21 99849-6319

recorte de tempo de janeiro de 2019 a

De Carmen Ponte para Todos: (2:38

março de 2020. Pedimos para o turista

PM)

considerar sua resposta sempre com

Roberta - Mercado Nacional 21.

base na última visita.

998496319 Walter Emilio CEO - 21.

De Moises Rocha - Mahalo

999550020

Todos: (3:10 PM)

De Thiago Bertassoni para Todos:
(2:51 PM)

para

Obrigado
De iPhone de Guga para Mim:

desculpem

o

atraso! Thiago

Ecoturismo aqui
De Moises Rocha - Mahalo

claro Igor, envio a vcs sim. Se
para

Todos: (3:05 PM)
Desculpe se perdi o comentário. Qual
a data de período da pesquisa?

(Reservadamente) (3:11 PM)

precisarem de dados adicionais que o
Circuito tiver, é só alinharmos
De Mim para iPhone de Guga:
(Reservadamente) (3:12 PM)
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Obrigado

Guga.

Agradecemos

imensamente pelo seu apoio.
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ANEXO VI – Apresentação (ppt)

24/08/2020

Etapas

Plano Diretor
de Turismo
São Sebastião
2020

01
Etapa 1 Plano
de Trabalho

02
Etapa 2 –
Pesquisa de
Demanda
Turística

03

04

05

Etapa 3 –
Revisão do
Plano Diretor
de Turismo

Etapa 4 –
Indicadores

Etapa 5 –
Sumário
Executivo

3. Diagnóstico (05/08/2020)

1

2

Etapa 3 – Revisão do Plano Diretor de Turismo

1. Caracterização Territorial e do Turismo
2. Inventário da Oferta Turística

Diagnóstico

3. Diagnóstico e Prognóstico
4. Plano de Ação

3

4

Avaliação Plano de Turismo 2018

Avaliação Quantitativa

Avaliação Quantitativa

O PDT 2018 previu 100 Ações Previstas

Entrevista Secretaria de Turismo
§ Andamento PDT 2018

§ [64] Diretrizes do Plano Nacional de Turism o (2018 – 2022)

Avaliação Qualitativa

Fortalecimento da Regionalização

Atas do Conselho de Turismo (COM TUR) e

M elhoria da Qualidade e Competitividade

Conselho de Cultura (CM PC)
Entrevista COM TUR (Formulário)

Incentivo à Inovação

§ Relevância das Ações

Promoção à Sustentabilidade
§ [36] Segm entos e Territórios Prioritários

5

6

1
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Avaliação Quantitativa

Estratégias por diretriz

Avaliação Quantitativa

Ações

Concluídas Andamento

Não
Iniciado

Indicador
de
execução

Fortalecimento Regional

Estratégias por diretriz

Ações

Concluídas Andamento

Não
Iniciado

Incentivo à Inovação

14%

Indicador
de
execução
22%

[7] Promoção da inovação nos estabelecimentos e atrativos

4

0

3

1

[8] Atualização contínua das ferramentas de comunicação e interação com o turista

3

0

3

3

0%

[9] Promoção e mídias virtuais

2

2

0

0

100%

0%

[1] Integração turística dos municípios do Litoral Norte

4

1

3

0

25%

[2] Fortalecimento e qualificação da gestão do turismo

3

0

1

2

0%
42%

Promoção da Sustentabilidade
[10] Inclusão social na cadeia produtiva do turismo

5

1

1

3

20%

[11] Preservação de recursos naturais

7

2

5

0

29%

[12] Valorização da cultura local

4

1

3

Melhoria da Qualidade e Competitividade

26%

11

7

4

0

64%

[4] Novos Negócios e Formalização de Empreendimentos Existentes

3

1

2

0

33%

0

25%

[5] Qualificação de mão de obra

3

2

1

0

67%

[13] Redução da informalidade no setor

3

2

1

0

67%

[6] Melhoria da Infraestrutura Urbana e de Apoio

7

0

7

0

0%

[14] Redução da sazonalidade

4

0

4

0

0%

[3] Ampliação e qualificação da divulgação, promoção e comercialização do destino

7

8

Avaliação Quantitativa

Estratégias por diretriz

Avaliação Qualitativa

Ações

Concluídas Andamento

Não
Iniciado

Indicador
de
execução

Segmentos e Territórios Prioritários
[15] Estruturação e desenvolvimento do segmento de Turismo Náutico

44%
9

0

7

2

0%

[16] Estruturação e desenvolvimento do segmento de Ecoturismo

7

4

2

1

[17] Estruturação e desenvolvimento do segmento de Turismo Cultural

6

3

3

0

50%

[18] Estruturação e desenvolvimento do segmento de Turismo de Eventos

4

4

0

0

100%

57%

[19] Desenvolvimento do segmento de Turismo de Sol e Praia

5

1

3

1

20%

[20] Territórios Prioritários

5

4

1

0

80%

9

10

Ações Prioritárias
§

100%

Ampliar o sistema de coleta e tratamento de esgoto

§

100%

Elaborar plano de marketing para São Sebastião

§

91%

Fortalecer o posicionamento do destino, com promoção específica para o segmento (Turismo Náutico)

§

91%

Prover infraestrutura de apoio, acesso e sinalização turística adequada aos atrativos (Ecoturismo)

§

91%

Criar roteiros turísticos regionais, valorizando os segmentos prioritários

§

91%

Dar visibilidade aos resultados dos indicadores e utilizá-los na tomada de decisão do setor

§

91%

Definir e implantar programa de atração de investimentos para o setor

§

91%

Elaborar estudo de inteligência de mercado para estruturar a comercialização do destino

§

91%

Universalizar o atendimento do sistema de abastecimento de água e reduzir seu índice de perdas

§

91%

Reduzir a sazonalidade

Ações Prioritárias

Pesquisa realizada em Junho/2020 [11 Respostas]

11

12

2
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Avaliação da Oferta Turística

Entrevista COMTUR

§ Pesquisa de Demanda (2020)
§ Inventário da Oferta Turística (2020)
§ Revisão PDT 2018
§ Entrevistas COMTUR (Julho/2020)
§ Tripadvisor – Avaliações e Comentários
Mais de 14 mil avaliações sobre São Sebastião

Nota Metodológica
Considerando as particularidades do território, organizamos a
avaliação dos atrativos por bairros (setores censitários IBGE)

13

14

Maresias

Maresias

A Praia de M aresias é responsável por
m ais de 93% das 3.473 avaliações
consideradas para análise do bairro. As
demais 239 avaliações são referentes aos
seguintes atrativos:
§ Trilha M aresias-Paúba,
§ Fosso do Caetano,
§ Capela de São Benedito e Sant’Anna,
§ Bendita Feirinha
§ Beco da M ulher M aravilha.

15

16

Avaliação por Bairros

São Francisco
As atividades náuticas são o ponto forte
do local. Contudo, a praia de São Francisco
apresenta o pior índice de balneabilidade
do m unicípio. Conforme dados da CETESB,
a praia esteve imprópria em 70% do tempo
em 2019.
Além da praia, o Convento Nossa Senhora
do Am paro é parte da oferta, um importante
atrativo cultural. A construção do século XVII
é protegida pelo CONDEPHAAT (órgão de
preservação do patrimônio estadual).

17

18

3
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São Francisco

Balneabilidade e Avaliação
Exem plo de Porto Grande

*58 Avaliações e Comentários

19

20

Balneabilidade e Avaliação

21

Demanda e Segmentação
Característica

Perfil identificado

Origem

Região Metropolitana de São Paulo

Idade

36 a 55 anos

Tipo de viajante

Com acompanhante(s), seja família ou em
casal

Motivo da viagem

Sol e praia

Tempo de viagem

2 a 7 dias

Hospedagem

Em pousada

Época do ano

Primavera/verão

Gasto diário

R$ 200 a R$ 400

22

Produtos e Roteiros

Segmentação

Os passeios náuticos (Turismo Náutico)
representam a maior fatia da oferta
(30,4%), referentes a 14 produtos. As trilhas e
atividades de observação (Ecoturismo e
Birdwatching) aparecem em segundo, com 9
produtos comercializados (19,7%).

Fonte: Inventário da Oferta Turística (2020)

Nota: Turismo Náutico não aparece entre as motivações de viagem
(Pesquisa de Demanda – 2020)

23

24

4
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Turismo de Sol e Praia

Turismo de Sol e Praia

§ Segm ento que concentra a m aior parte
da dem anda turística (74,5%).

Com impactos diretos na balneabilidade,
já prevista no PDT 2017, a ação de
am pliação do sistem a de coleta e
tratam ento de esgoto foi indicada como
prioritária
nas
entrevistas
com
o
COM TUR. Juntamente com a elaboração
do plano de marketing, foram as únicas a
serem indicadas como muito importantes
por todos os participantes sobre a
avaliação das ações do PDT de 2018.

§ São Sebastião conta com 53 praias

§ Características Distintas entre si
-

Praia da Baleia (Faixa de Areia Plana)

-

Maresias (Praia de Tombo)

-

Balneário dos Trabalhadores (Infraestrutura)

M aresias e Juquehy são as praias mais
visitadas.

25

Aspectos Negativos
Saneamento básico

Paisagem

Balneabilidade (Praias Impróprias)

Balneabilidade

Capacidade de Carga

Variedade de Praias (Tombo e Plana)

Sazonalidade (Verão)

Infraestrutura e serviços especializados

Trânsito (Temporada)

Ampla e qualificada oferta de meios de
hospedagem
Praias reconhecidas internacionalmente
(como Maresias)

Turistas conhecem por praias (não
identificam o município)
Carência de sanitários, bebedouros e
fraldários públicos
Falta de estacionamentos em algumas
praias
Falta de limpeza
Acesso restrito (praia no condomínio)
Falta de organização e fiscalização na faixa
de areia
Apropriação da faixa de areia por
estabelecimentos e condomínios

26

Turismo Náutico

Ecoturismo e Atividades na Natureza

27

Turismo Náutico

m elhoria
nas
infraestruturas
específicas e profissionalização do
setor. O transporte improvisado em
embarcações de pesca foi apontado
em Ata do COM TUR como um dos
desafios.

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Diferentes ofertas

Regulamentação do Setor
Transporte em embarcações
irregulares

Oferta integrada ao Sol e Praia
Potencial para passeios históricos e
pedagógicos (Porto)
Diversidade de ilhas
Arquipélago Alcatrazes

Aspectos Positivos

O desenvolvimento do Ecoturismo é
indicado
pelos
Conselheiros
como
prioridade para os próxim os anos. Além

Atracadouros públicos

das entrevistas com o COM TUR, as Atas
dos mesmo conselho demonstram que
este é um tem a com discussões
frequentes.

Profissionalização do setor
Impactos ambientais - óleo de barco
na água

Tranquilidade das águas (Canal São
Sebastião- Ilhabela)
Infraestrutura institucional de
segurança e fiscalização
Apa Marinha Litoral Norte
(Representação e Proteção)
[Em andamento] Discussões para
Marina Pública

Aspectos Negativos

Variedade de atrativos
Ecoturismo, Aventura e Natureza

Entre os desafios indicados pelo
Conselho estão a regulam entação
dos prestadores de serviço, a

Baixa divulgação

Possibilidade de ecoturismo em
diferentes áreas do município

Turistas não conhecem

Prática de surf, rapel e trilhas

Ausência de controle de acesso para trilhas
Infraestrutura nas trilhas (segurança e
atendimento)
Infraestrutura nos mirantes (Barra do Una,
Maresias, Canal, Barequeçaba)

Mirantes
Observação de aves
Diversidade e preservação ambiental

Regulamentação do uso e atividade

Escolas de mergulho

Falta de segurança pública

Apa Marinha Litoral Norte
(Representação e Proteção)

Informalidade de loteamentos habitacionais
Gestão de usos públicos das Unidades de
Conservação

28

Turismo Cultural

Turismo Cultural
Aspectos Positivos

§ Segm ento Im portante

Órgão autônomo de gestão (Fundação Cultural)

Turismo Cultural

Centro histórico conservado

§ M otivação de Viagem?
Pesquisa de Demanda 2020

§ Tripadvisor (Atrativos 2° maior em

Estabelecimentos de bares e vida noturna

Aspectos Negativos
Pouco explorado
Eventos culturais de pouca atratividade
turística (atratividade local)
Falta mercado municipal (peixes, artesanato e
gastronomia)

Bens Tombados em Nível Estadual e Federal

Adaptação para pessoas com deficiência

Sítio Arqueológico

Profissionalização para o Segmento

Cultura Caiçara
Reserva Indígena Rio Silveiras

visitantes)

Manifestações culturais

Visitas Espontâneas e Complementares

29

Turismo de Sol e Praia

Aspectos Positivos
Segmento consolidado

30
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Conclusões | Segmentação do Turismo
SEGM ENTO CONSOLIDADO

SEGM ENTOS EM DESENVOLVIM ENTO

Turism o de Sol e Praia
Segmento consolidado
Forte dependência e sazonalidade

Ecoturism o (Prioridade)

Conclusões | Segmentos do Turismo

Turism o Cultural
Turism o Náutico

31

32

Análise SWOT

Fatores Internos

Fatores Internos
Controle e Atuação do Município
Forças
Fraquezas

Forças

Turismo
§ Paisagens e qualidade das águas

Fatores Externos
Fora do alcance do Município
Oportunidades
Ameaças

§ Ampla e qualificada oferta de meios de
hospedagem

§ Qualidade das estradas

§ Centro de Informação Turística

§ Sensação de segurança

§ Centro Histórico Conservado

§ Sinalização turística

§ Circuito Turístico do Litoral Norte (articulação
regional)

§ Variedade na Oferta

§ Relevância Histórica e Cultural

§ Diversidade e preservação ambiental
§ Organização Institucional da Secretaria de

33

34

Fatores Internos
Fraquezas

Fatores Externos
§ Informalidade do trabalho

Oportunidades

Ameaças

§ Infraestrutura dos equipamentos turísticos
§ Baixa atratividade dos atrativos culturais
§ Balneabilidade das praias
§ Controle e fiscalização do acesso e uso da
praia (faixa de areia)
§ Falta de mercado central para gastronomia e
artesanato

(trilhas, mirantes e atracadouros)
§ Infraestrutura nas praias (banheiros, fraldários,
bebedouros e estacionamentos)
§ Pouca oferta de qualificação profissional

Proxim idade de grandes centros urbanos

•

C rise econôm ica provocada pelo covid

•

Parque Estadual da Serra do M ar

•

Proxim idade com destinos concorrentes e tam bém

•

C lim a quente e estável

•

A um ento do turism o regional pós covid (viagens de
carro)

§ Precariedade habitacional
•

§ Produto/marca pouco consolidada (divulgado).

§ Forte dependência do segmento de sol e praia § Saneamento básico (água, esgoto e limpeza
urbana e das praias)
(sazonal)

35

•

Proxim idade com Ilhabela

•

D uplicação da Rodovia dos Tam oios

•

Program a Stopover SP

•

A lta taxa de retorno | C lientes Fidelizados

consolidados paulistas (Ilhabela, U batuba, Bertioga) e
em outros estados (Paraty)
•

Redução do turism o pós covid

•

Sazonalidade

•

Turistas não associam as praias ao m unicípio

36
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DESAFIOS
§ A retomada do turismo após a pandemia é o principal desafio nos próximos anos.
• Além deste, de maneira geral, a ampliação do saneamento básico e universalização do acesso à água são os
principais desafios. Tais ações possuem impacto direto na balneabilidade das praias e percepção da qualidade
pelo visitante. Além do turismo, são fundamentais para o bem-estar e vida da população local.
• A redução dos impactos da sazonalidade é um desafio comum para todas as cidades relacionadas ao Turismo
de Sol e Praia.
+ Diversificação da oferta e segmentação
+ Qualificação da mão-de-obra local.

Equipe
técnica

• A relação entre turismo e meio ambiente está entre as potencialidades do município e pode ajudar no
desafio anterior.
+ Controle e regularização da expansão urbana.
+ Controle da capacidade de carga e reduzir os impactos em atrativos naturais.
+ Gestão dos usos públicos nas Unidades de Conservação
+ Regulamentação das atividades de ecoturismo

37

38

Equipe técnica

Obrigado

contato@planisaconsultoria.com.br
Herika
Turismóloga
Especialista em
Planejamento Urbano

39

Igor
Urbanista
Especialista em
Geotecnologias
Mestre em
Planejamento e Gestão
Territorial

Tamires
Engenheira Ambiental
Urbana

Gabriel
Economista
Mestre em Economia

Ewerton
Turismólogo
Mestre em Arquitetura
e Urbanismo
Doutorando em
Planejamento e Gestão
Territorial

40
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ANEXO VII – Entrevista ao COMTUR de avaliação do PDT 2018
24/08/2020

[COMTUR] Avaliação das Estratégias e Ações PDT 2018

24/08/2020

1.

[COMTUR] Avaliação das Estratégias e
Ações PDT 2018

[COMTUR] Avaliação das Estratégias e Ações PDT 2018

Você é representante de qual segmento no COMTUR? *
Marcar apenas uma oval.

Poder Público

Olá!

Trade - Hotéis e Pousadas

Estamos trabalhando na revisão do Plano de Turismo 2018, que previu 100 ações. Com o
apoio da Secretaria de Turismo identificamos as ações já realizadas.

Trade - Agências e Transportes

Agora, gostaríamos de conhecer a sua opinião e expectativas sobre o futuro do Turismo na
cidade.

Trade - Bares e Restaurantes

A pesquisa leva 5 minutos. Caso queira registrar detalhes, deixamos espaços para
comentários.

Outro:

Trade - Ecoturismo

Associações ou Terceiro Setor

Não deixe de participar!
*Obrigatório

2.

Na sua opinião, qual o PRINCIPAL PRODUTO TURÍSTICO OU ATRATIVO de São
Sebastião?

3.

Na sua opinião, qual o PRINCIPAL DIFERENCIAL de São Sebastião? De maneira
geral, O QUE LEVA O TURISTA A ESCOLHER A CIDADE?

Revisão do Plano de Turismo - São Sebastião/SP

Estratégias e planos de ação definidos no Plano de
Turismo 2018

Territórios e Segmentos
Prioritários

Turismo em São Sebastião

https://docs.google.com/forms/d/1d40wARJq-yZXXM1B8xuh-yXjzcfKo_Qyk3e9HFBpSTQ/edit

24/08/2020

4.

1/14

[COMTUR] Avaliação das Estratégias e Ações PDT 2018

24/08/2020

Considerando os atrativos e produtos turísticos já comercializados no município,
qual a IMPORTÂNCIA ATUAL destes segmentos no turismo em São Sebastião?

6.

Marcar apenas uma oval por linha.
Muito
Importante

Importante

Pouca
Relevância

https://docs.google.com/forms/d/1d40wARJq-yZXXM1B8xuh-yXjzcfKo_Qyk3e9HFBpSTQ/edit

[COMTUR] Avaliação das Estratégias e Ações PDT 2018

O PDT 2018 indicou ações consideradas prioritárias, parte delas já executadas.
Atualmente, 16 estão em andamento (quadro a seguir). Pensando no FUTURO,
qual a IMPORTÂNCIA DAS SEGUINTES AÇÕES?
Marcar apenas uma oval por linha.

Nenhuma
Relevância

Muito
Importante

Turismo Cultural

Importante

Pouca
Relevância

Nenhuma
Relevância

Criar píer público com estrutura
de apoio ao turista

Ecoturismo
Eventos

Ordenar o fundeio de
embarcações, com a definição
de áreas de parada e poitas

Turismo Náutico
Turismo de Sol e
Praia

5.

2/14

Criar e comercializar passeios
náuticos que promovam a
visitação controlada às ilhas e
praias

Pensando no FUTURO, organize as estratégias por ordem de prioridade conforme
a sua opinião.

Estimular negócios como o
charter para embarcações

Marcar apenas uma oval por linha.

Fortalecer o posicionamento do
destino, com promoção
específica para o segmento,

1°
Prioridade

2°

3°

4°

5°

Desenvolver produtos de
inserção do turista náutico na
cidade,

Turismo Náutico - estruturação e
desenvolvimento
Ecoturismo - estruturação e
desenvolvimento

Estabelecer planejamento para
a qualificação de mão de obra
para o segmento náutico,
visando à manutenção e
condução de embarcações,
entre outros serviços para o
setor

Turismo Cultural - estruturação e
desenvolvimento
Turismo de Eventos - estruturação
e desenvolvimento

Definir os produtos turísticos a
serem trabalhados e
desenvolvidos nesse segmento,

Turismo de Sol e Praia desenvolvimento

Prover infraestrutura de apoio,
acesso e sinalização turística
adequada aos atrativos
Prover infraestrutura de apoio,
acesso e sinalização turística
adequada
https://docs.google.com/forms/d/1d40wARJq-yZXXM1B8xuh-yXjzcfKo_Qyk3e9HFBpSTQ/edit

3/14

https://docs.google.com/forms/d/1d40wARJq-yZXXM1B8xuh-yXjzcfKo_Qyk3e9HFBpSTQ/edit

4/14
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24/08/2020

[COMTUR] Avaliação das Estratégias e Ações PDT 2018

24/08/2020

Criar e comercializar roteiro
cultural com base na formação
territorial de São Sebastião
passando por elementos
representativos dos povos précabralinos (sambaquis),
indígena (Aldeia Rio Silveiras),
colonial (Centro Histórico,
Bairro São Francisco, e Sítio
Arqueológico) e cultura caiçara
(núcleos caiçaras a exemplo da
comunidade da Ilha do Montão
de Trigo)

[COMTUR] Avaliação das Estratégias e Ações PDT 2018

Ações Não
Iniciadas

Entre as 100 ações previstas, apenas 8 não foram iniciadas (quadro a
seguir).

Prover infraestrutura de apoio,
acesso e sinalização turística
adequada aos atrativos
priorizados
Melhorar sistemas de
saneamento básico
Melhorar continuamente
infraestrutura de apoio, acessos
e sinalização turística
Qualificar oferta turística na
faixa de orla marítima
Barra do Una: consecução e
divulgação da Blue Flag,
desenvolvimento de ecoturismo
com a exploração organizada e
sustentável de cachoeiras e
organização de produtos no
bairro, incluindo oferta de
náutica

7.

Comentários - Segmentos e Territórios Prioritários

https://docs.google.com/forms/d/1d40wARJq-yZXXM1B8xuh-yXjzcfKo_Qyk3e9HFBpSTQ/edit

24/08/2020

8.

5/14

[COMTUR] Avaliação das Estratégias e Ações PDT 2018

https://docs.google.com/forms/d/1d40wARJq-yZXXM1B8xuh-yXjzcfKo_Qyk3e9HFBpSTQ/edit

24/08/2020

pescado e hortifrútis a

6/14

[COMTUR] Avaliação das Estratégias e Ações PDT 2018

fim de facilitar a
comercialização local

Na sua opinião, qual a IMPORTÂNCIA DAS SEGUINTES AÇÕES para o
desenvolvimento Turismo em São Sebastião?
Marcar apenas uma oval por linha.
Muito
Importante

Importante

Pouca
Relevância

Descartar
a Ação

Não sei
avaliar

Comentários - Ações não Iniciadas

9.

Certificar a Barra do Una
com a bandeira azul (Blue
Flag) (diferencial do
destino)
Definir as necessidades
do destino e do
segmento quanto ao uso
e ordenamento do canal
de São Sebastião e do
Oceano Atlântico

Obrigado por compartilhar sua opinião!
Sentiu falta de algo?

Avaliação Resumida Implantação de portaria
para cachoeira no Bairro
de Boiçucanga

OK!

Divulgar certificação Blue
Flag para a Praia de Barra
do Una

Quer falar sobre outras ações?
Reunimos as ações em andamento para que você possa indicar a
relevância.
A Avaliação Completa levará mais 5 minutos.

10.

Comentários Gerais

11.

Gostaria de avançar para a AVALIAÇÃO COMPLETA (diretrizes 1 - 4)? *

Realização de concurso
anual premiando
iniciativas inovadoras do
setor privado que
colaborem com o
desenvolvimento dos
segmentos prioritários e
diretrizes deste PDTUR
Estruturar políticas
públicas e criar
programas de assistência
técnica e subsídios para
as cadeias produtivas da
agricultura familiar e
pesca artesanal

Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

Apoiar a qualificação da
oferta turística associada
às propriedades rurais

Ações em Andamento

Estruturar mecanismo e
promover a inspeção de
pescado e hortifrútis a
https://docs.google.com/forms/d/1d40wARJq-yZXXM1B8xuh-yXjzcfKo_Qyk3e9HFBpSTQ/edit

7/14

https://docs.google.com/forms/d/1d40wARJq-yZXXM1B8xuh-yXjzcfKo_Qyk3e9HFBpSTQ/edit

8/14
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24/08/2020

12.

[COMTUR] Avaliação das Estratégias e Ações PDT 2018

24/08/2020

Fortalecimento Regional

13.

Marcar apenas uma oval por linha.

Marcar apenas uma oval por linha.
Muito
Importante

[COMTUR] Avaliação das Estratégias e Ações PDT 2018

Melhoria da Qualidade e Competitividade

Importante

Pouca
Relevância

Descartar
Ação

Muito
Importante

Não sei
avaliar

Importante

Pouca
Relevância

Descartar
Ação

Não sei
avaliar

Elaborar plano de
marketing para São
Sebastião

Sensibilizar atores
públicos do turismo
para ... desenvolvimento
regional e governança

Definir e implantar
medidas para explorar
os diferenciais
competitivos de São
Sebastião

Criar roteiros turísticos
regionais, valorizando
os segmentos
prioritários

Elaborar estudo de
inteligência de mercado
para estruturar a
comercialização do
destino

Implantar estratégias de
comercialização dos
roteiros regionais
Definir e implantar
ferramentas de
monitoramento do
turismo no município

Criar calendário de
eventos integrado ...
compatibilizando a
agenda com estratégias
de comercialização e
plataformas

Evoluir as ferramentas
de monitoramento para
um observatório de
turismo

Definir e implantar
programa de atração de
investimentos para o
setor

Dar visibilidade aos
resultados dos
indicadores e utiliza-los
na tomada de decisão
do setor

Implantar campanhas
de formalização de
estabelecimentos
Implantar sistemática
para levantamento e
priorização de
necessidades de
capacitação
Ampliar o sistema de
coleta e tratamento de
esgoto
Universalizar o
atendimento do sistema
de abastecimento de

https://docs.google.com/forms/d/1d40wARJq-yZXXM1B8xuh-yXjzcfKo_Qyk3e9HFBpSTQ/edit

24/08/2020

9/14

[COMTUR] Avaliação das Estratégias e Ações PDT 2018

https://docs.google.com/forms/d/1d40wARJq-yZXXM1B8xuh-yXjzcfKo_Qyk3e9HFBpSTQ/edit

24/08/2020

água e reduzir seu
índice de perdas

14.

10/14

[COMTUR] Avaliação das Estratégias e Ações PDT 2018

Incentivo a Inovação
Marcar apenas uma oval por linha.

Atualizar a sinalização
turística, incluindo o
atendimento dos novos
roteiros e sinalização de
pedestres

Muito
Importante

Importante

Pouca
Relevância

Descartar
Ação

Não sei
avaliar

Realizar benchmark
periódico junto a
concorrentes

Padronizar e melhorar o
mobiliário urbano,
utilizando como mote a
identidade do destino

Elaborar a implantar
roteiros culturais e de
sol e praia, utilizando a
ciclovia como modal
(sinalização, materiais
promocionais, apoio em
plataformas virtuais)

Organizar a inserção do
Contorno Sul de
Caraguatatuba na
malha viária de São
Sebastião, para reduzir
o impacto do fluxo de
caminhões na SP 55 e
no centro histórico

Implantar estrutura de
acessibilidade para
atrativos dos diversos
segmentos turísticos

Promover o crescimento
da oferta de serviços de
receptivo, como
elementos de conexão e
fortalecimento da
cadeia e formatação e
configuração de roteiros

Criar aplicativo para
divulgação e
comercialização dos
atrativos e roteiros
(integração e captação
de dados)
Pesquisar
continuamente as
tendências de
comunicação e
ferramentas do
mercado

Diferenciar a oferta
gastronômica nos
diferentes bairros

Estimular
estabelecimentos a
implantar facilidades
tecnológicas e de
comunicação (reserva
online)

https://docs.google.com/forms/d/1d40wARJq-yZXXM1B8xuh-yXjzcfKo_Qyk3e9HFBpSTQ/edit

11/14

https://docs.google.com/forms/d/1d40wARJq-yZXXM1B8xuh-yXjzcfKo_Qyk3e9HFBpSTQ/edit

12/14
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ANEXO VIII – Entrevista ao COMTUR de detalhamento da avaliação das ações do PDT
2018
24/08/2020

[COMTUR] Detalhamento das Ações

24/08/2020

[COMTUR] Detalhamento das Ações

Ações não

[COMTUR] Detalhamento das Ações

Quais as maiores dificuldades para a execução das seguintes ações previstas
no PDT 2018?

Iniciadas

Olá!
Para continuar o nosso diálogo queremos tratar sobre as dificuldades enfrentadas na
implementação das ações previstas pelo PDT 2018. Sua opinião indicará possíveis
obstáculos e, consequentemente, ajudará na construção de um plano de ações ainda mais
assertivo.

3.

Implantação de portaria para cachoeira no Bairro de Boiçucanga

4.

Apoiar a qualificação da oferta turística associada às propriedades rurais

5.

Estruturar políticas públicas e criar programas de assistência técnica e subsídios
para as cadeias produtivas da agricultura familiar e pesca artesanal

6.

Definir as necessidades do destino e do segmento quanto ao uso e ordenamento
do canal de São Sebastião e do Oceano Atlântico

O tempo é de apenas 5 minutos.
Obrigado!
Ewerton Moraes
Equipe Planisa

Turismo em São Sebastião

1.

Em que ano entrou para o COMTUR?
Marcar apenas uma oval.
2020
2019
2018
2017
Antes de 2017

2.

Você é representante de qual segmento no COMTUR?
Marcar apenas uma oval.
Poder Público
Trade - Hotéis e Pousadas
Trade - Agências e Transportes
Trade - Ecoturismo
Trade - Bares e Restaurantes
Associações ou Terceiro Setor
Outro:

https://docs.google.com/forms/d/1F2gKQXV1j0LQ1O8BlbpuL2RN97BGCZUBiyZXFkBhVZw/edit

24/08/2020

1/5

[COMTUR] Detalhamento das Ações

7.

Realização de concurso anual premiando iniciativas inovadoras do setor privado
[...]

8.

Estruturar mecanismo e promover a inspeção de pescado e hortifrútis a fim de
facilitar a comercialização local

9.

Certificar e divulgar a Barra do Una com a bandeira azul (Blue Flag) (diferencial do
destino)

24/08/2020

Segmentos e Territórios Prioritários

Ações em
Andamento

https://docs.google.com/forms/d/1F2gKQXV1j0LQ1O8BlbpuL2RN97BGCZUBiyZXFkBhVZw/edit

2/5

[COMTUR] Detalhamento das Ações

10.

Melhorar sistemas de saneamento básico

11.

Fortalecer o posicionamento do destino, com promoção específica para o
segmento (Turismo Náutico)

12.

Prover infraestrutura de apoio, acesso e sinalização turística adequada aos
atrativos (Ecoturismo)

13.

Acesso e Sinalização Turística

Quais as principais dificuldades para a conclusão das seguintes
ações?

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.
https://docs.google.com/forms/d/1F2gKQXV1j0LQ1O8BlbpuL2RN97BGCZUBiyZXFkBhVZw/edit

3/5

https://docs.google.com/forms/d/1F2gKQXV1j0LQ1O8BlbpuL2RN97BGCZUBiyZXFkBhVZw/edit

4/5
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ANEXO IX – Entrevista ao COMTUR sobre demanda e segmentação
24/08/2020

[COMTUR] Demanda e Segmentação

24/08/2020

2.

[COMTUR] Demanda e Segmentação

[COMTUR] Demanda e Segmentação

Como você avalia os seguintes atrativos?
Marcar apenas uma oval por linha.
Ótimo

Olá!

Bom

Ruim

Péssimo

Praias – Costa Norte

Juntos estamos construindo um novo Plano de Turismo, obrigado por participar.

Praias – Costa Sul

Ewerton Moraes
Equipe Planisa

Praias – Centro
Trilhas e Cachoeiras

Representantes do COMTUR

Reserva Indígena do Rio Silveiras

1.

Você é representante de qual segmento no COMTUR?

Edifícios Históricos e Museus

Marcar apenas uma oval.
Igrejas e Conventos
Poder Público
Arquipélago Alcatrazes

Trade - Hotéis e Pousadas
Trade - Agências e Transportes

Ilhas

Trade - Ecoturismo

Eventos

Trade - Bares e Restaurantes
Associações ou Terceiro Setor
Outro:

Atrativos Turísticos

https://docs.google.com/forms/d/1ciC8daC7l9WxLl3gtilgu6J_AXLydAw3xwMGjougutA/edit

24/08/2020

3.

1/8

[COMTUR] Demanda e Segmentação

https://docs.google.com/forms/d/1ciC8daC7l9WxLl3gtilgu6J_AXLydAw3xwMGjougutA/edit

24/08/2020

Quais os atrativos mais importantes para o município? Organize a partir do mais

4.

influente (1° lugar) até o 8°.

[COMTUR] Demanda e Segmentação

Quais os principais ASPECTOS POSITIVOS destes atrativos?
Marque todas que se aplicam.

Marcar apenas uma oval por linha.
1°
Primeiro

2°
Segundo

2/8

Serviços
3°

4°

5°

6°

7°

8°

Praias

Praias –
Costa Norte

Trilhas e
Cachoeiras

Praias –
Costa Sul

Edifícios
Históricos e
Museus

Praias –
Centro

Acesso e
Estacionamento

Sinalização

Sanitários/Infra

Manutenção/Limpeza

Trilhas e
Cachoeiras

Igrejas e
Conventos

Reserva
Indígena do
Rio Silveiras

Reserva
Indígena do
Rio Silveiras

Edifícios
Históricos e
Museus

Arquipélago
Alcatrazes

Igrejas e
Conventos

Ilhas
Eventos

Arquipélago
Alcatrazes
[Área de
Embarque]

Análise da Oferta Turística

Ilhas [Área
de
Embarque]
Eventos

https://docs.google.com/forms/d/1ciC8daC7l9WxLl3gtilgu6J_AXLydAw3xwMGjougutA/edit

3/8

https://docs.google.com/forms/d/1ciC8daC7l9WxLl3gtilgu6J_AXLydAw3xwMGjougutA/edit

4/8
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ANEXO X – Entrevista ao COMTUR para análise SWOT
24/08/2020

[SWOT] Análise da Situação Atual

24/08/2020

2.

[SWOT] Análise da Situação Atual

[SWOT] Análise da Situação Atual

Forças | Aspectos POSITIVOS Internos
Marcar apenas uma oval por linha.

Olá Conselheiros,

Concordo

Discordo

Ampla e qualificada oferta de meios de
hospedagem

Este canal tem se mostrado muito positivo ao longo do processo de pesquisa e revisão do
Plano Diretor de Turismo. Através dele nos aproximamos e pudemos identificar juntos os
potenciais, limites e desafios da atividade em São Sebastião.

Diversidade e preservação ambiental
A partir dos resultados de nossas pesquisas e cada um destes diálogos com o COMTUR
chegamos a uma primeira avaliação do Turismo em São Sebastião (Ambiente Interno e
Externo). No sentido de construir um trabalho conjunto e participativo apresentamos uma
prévia deste resultado e gostaríamos de conhecer sua opinião. Neste formulário também há
espaços para que você indique outras forças ou fraquezas.

Organização Institucional da Secretaria de
Turismo
Relevância Histórica e Cultural

O tempo estimado para resposta é de 5 minutos.

Qualidade das estradas

Obrigado

Centro Histórico Conservado

Ewerton Moraes
Planisa

Centro de Informação Turística
Variedade na Oferta

1.

Você é representante de qual segmento no COMTUR?

Diversidade e preservação da natureza

Marcar apenas uma oval.

Paisagens e qualidade das águas

Poder Público
Trade - Hotéis e Pousadas

Circuito Turístico do Litoral Norte
(articulação regional)

Trade - Agências e Transportes

Centro de Informações Turísticas

Trade - Ecoturismo
Trade - Bares e Restaurantes
Associações ou Terceiro Setor

3.

OUTRAS FORÇAS que gostaria de indicar

Análise da Situação Atual
Ambiente Interno

https://docs.google.com/forms/d/1oL-OdKPTw1_bsOx5x3wVA3_H_D7_dVA5qUJ90CQB8jQ/edit

24/08/2020

4.

1/12

[SWOT] Análise da Situação Atual

https://docs.google.com/forms/d/1oL-OdKPTw1_bsOx5x3wVA3_H_D7_dVA5qUJ90CQB8jQ/edit

24/08/2020

Fraquezas | Aspectos NEGATIVOS internos

6.

Marcar apenas uma oval por linha.

2/12

[SWOT] Análise da Situação Atual

Oportunidades | Aspectos POSITIVOS externos
Marcar apenas uma oval por linha.

Concordo

Discordo

Concordo

Ausência de um produto/marca consolidada
(divulgação).

Discordo

Proximidade de grandes centros urbanos
Parque Estadual da Serra do Mar

Informalidade de loteamentos habitacionais
Clima quente e estável
Existência de praias impróprias para banho
Localização privilegiada (próxima a grandes
centros urbanos)

Trilhas sem controle de acesso

Aumento do turismo regional (viagens de
carro)

5.

OUTRAS FRAQUEZAS que gostaria de indicar

Proximidade com Ilhabela
Programa STOPOVER (Aviação | Programa
de Incentivo ao Turismo no estado de São
Paulo)
Duplicação da Rodovia Tamoios

7.

Ambiente Externo

https://docs.google.com/forms/d/1oL-OdKPTw1_bsOx5x3wVA3_H_D7_dVA5qUJ90CQB8jQ/edit

3/12

OUTRAS OPORTUNIDADES

https://docs.google.com/forms/d/1oL-OdKPTw1_bsOx5x3wVA3_H_D7_dVA5qUJ90CQB8jQ/edit

4/12
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24/08/2020

[SWOT] Análise da Situação Atual

24/08/2020

Ameaças | Aspectos NEGATIVOS externos

8.

10.

Marcar apenas uma oval por linha.

[SWOT] Análise da Situação Atual

Aspectos POSITIVOS
Marcar apenas uma oval por linha.

Concordo

Discordo

Concordo

Turismo pós covid

Segmento consolidado

Crise econômica provocada pelo covid

Paisagem

Turistas conhecem por praias (não
identificam o município)

Balneabilidade

Discordo

Variedade de Praias (Tombo e Plana)
Proximidade com destinos concorrentes e
também consolidados paulistas (Ilhabela,
Ubatuba, Bertioga) e em outros estados
(Paraty)

Infraestrutura e serviços especializados
Ampla e qualificada oferta de meios de
hospedagem

OUTRAS AMEAÇAS

9.

[COMTUR] Diagnóstico e Prognóstico
Turismo de Sol e Praia
[Demanda e Segmentação] Atualmente, o Turismo de Sol e Praia é o segmento que concentra a maior parte da
demanda turística do município (74,5%). São Sebastião conta com 53 praias em seu território, atrativos
naturais com características distintas entre si.

https://docs.google.com/forms/d/1oL-OdKPTw1_bsOx5x3wVA3_H_D7_dVA5qUJ90CQB8jQ/edit

24/08/2020

11.

5/12

[SWOT] Análise da Situação Atual

https://docs.google.com/forms/d/1oL-OdKPTw1_bsOx5x3wVA3_H_D7_dVA5qUJ90CQB8jQ/edit

24/08/2020

Aspectos NEGATIVOS

13.

Marcar apenas uma oval por linha.

6/12

[SWOT] Análise da Situação Atual

Aspectos POSITIVOS
Marcar apenas uma oval por linha.

Concordo

Discordo

Saneamento Básico

Concordo

Discordo

Concordo

Discordo

Oferta integrada ao Sol e Praia

Balneabilidade

Oferta variada de Passeios

Capacidade de Carga

Potencial para passeios históricos e
pedagógicos (Porto)

Sazonalidade (Verão)

Diversidade de ilhas

Trânsito

Arquipélago Alcatrazes

Acesso restrito (praia no condomínio)

Tranquilidade das águas (Canal São
Sebastião- Ilhabela)

Turistas conhecem por praias (não
identificam o município)

Infraestrutura institucional de segurança e
fiscalização

Carência de sanitários, bebedouros e
fraldários públicos

Apa Marinha Litoral Norte (Representação e
Proteção)

Falta de estacionamentos em algumas
praias

[Em andamento] Discussões para Marina
Pública

Falta de limpeza
Falta de organização e fiscalização na faixa
de areia

14.

Apropriação da faixa de areia por
estabelecimentos e condomínios

12.

Aspectos NEGATIVOS
Marcar apenas uma oval por linha.

Regulamentação do Setor

[Espaço Livre - SOL E PRAIA] Outros aspectos positivos, negativos ou
considerações.

Transporte em embarcações irregulares
Atracadouros públicos insuficientes
Falta profissionalização do setor

Turismo Náutico
Impactos ambientais - óleo de barco na água

A oferta de Turismo Náutico é composta por passeios, aluguel de embarcações e serviços para embarcações
próprias, o último em Marinas Especializadas. Este segmento representa a maior parcela dos produtos
oferecidos pelas agências em São Sebastião (30,4%). Contudo, como já mencionamos, as atividades
relacionadas não aparecem entre as motivações de viagem da Pesquisa de Demanda (2020) ou mesmo em
fontes complementares.

https://docs.google.com/forms/d/1oL-OdKPTw1_bsOx5x3wVA3_H_D7_dVA5qUJ90CQB8jQ/edit

7/12

https://docs.google.com/forms/d/1oL-OdKPTw1_bsOx5x3wVA3_H_D7_dVA5qUJ90CQB8jQ/edit

8/12
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ANEXO XI – Entrevista ao COMTUR de identificação e avaliação dos desafios
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ANEXO XII – Ata de reunião de validação do Plano de Ação com o COMTUR
Data:

08

de

setembro

de

2020

14h

Prsentes: Igor, Herika, Ewerton, Gabriel, Thaís Simões, Mauricio Tedesco, Teresinha
Filgueirase, Jucilei, Celso, Marco, Pedro, Thiago Bertassoni

Oficina de participação com o COMTUR- Plano de Ação
Objetivo: Apresentar os programas e ações criadas e dialogar com o COMTUR sobre as
dúvidas e alterações necessárias
1. Ewerton inicia a reunião, explicando a ideia de trabalhar com o plano de ação, revisando
as ações do plano anterior e as novas ações. Compartilha também o link do formulário
para trabalhar em conjunto no chat.
2. Ewerton começa a apresentação, pede para que o formulário já seja aberto e que dê o
ok se está funcionando. Todos deram ok para acesso ao link.
3. Recapitulação do diagnóstico feitas pela equipe da Planisa e já apresentada
anteriormente: segmentos, análise swot, desafios para o turismo 2020-2023. A partir
desses tópicos foi construído o Plano de Ação.
4. Ewerton apresenta os cinco programas desenvolvidos a partir do PDT de 2018, tendo
apenas alteração nos títulos. Explica a descrição e objetivos de cada programa.
5. Ewerton explica o formato do formulário e reforça a importância da participação da
Secretaria de Turismo e do Comtur. Deixa aberto o espaço para dúvidas e opiniões,
apontando também a possibilidade de deixar críticas e sugestões no próprio formulário.
6. Inicia a apresentação de todas as ações do Programa 1 - Controle e Desenvolvimento do
Turismo. Após a apresentação, Ewerton explica que ficarão 5 minutos para o
preenchimento do formulário e para falas.
7. Marco e Celso apontam que consideraram muito importantes as ações. Ewerton explica
que foi retomada ações que estavam no PDT 2018 e que foram indicadas pelo Comtur
como prioritárias.
8. Presentes afirmam já terem respondido o formulário e Ewerton prossegue explicando
todas as ações incluídas dentro do Programa 2 - Desenvolvimento Econômico, Captação
de Recursos e Transparência.
9. Ewerton finaliza e deixa o formulário aberto novamente. Presentes na reunião indicam
que já responderam sobre as ações de todos os programas. Ewerton diz que esse tempo
pode ficar aberto para que os integrantes do Comtur possam tirar dúvidas ou fazer
comentários.
10. Maurício Tedesco não considera muito importante a criação de um mercado municipal.
Celso aponta que no Centro há uma praça com quiosques que unem os artesanatos da
região e diz que considera suficiente, pois não há muito artesanato para divulgação. A
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11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.

distribuição da ocupação territorial não contribui para a concentração da
comercialização da produção artesanal em apenas um mercado municipal central.
Maurício Tedesco aponta também a baixa prioridade nas ações do Covid-19, pois o
plano abrange ações a longo prazo. Ewerton explica que as ações relacionadas ao Covid19 são pontuais e pensadas a curto prazo. Cita como exemplo o Comtur ter um canal de
apoio para o trade.
Ewerton inicia a explicação das ações incluídas no Programa 3 - Educação, Território e
Sustentabilidade. Ewerton finaliza e deixa espaço para colocações. Não há comentários.
Ewerton inicia o detalhamento das ações do Programa 4 - Infraestrutura. Deixa aberto
para comentários.
Maurício diz que considera importante considerar infraestrutura de banheiro para
todas as praias. Marco diz ter colocado como menos importante, explicando a diferença
do espaço e infraestrutura de cada praia, por exemplo Balneário dos Trabalhadores e
Barra do Sahy. Maurício fala sobre uma possível parceria público-privada. Marco
comenta a importância de ter uma estrutura no entorno, não somente o espaço do
banheiro.
Igor comenta que no detalhamento fala mais sobre os banheiros, de uma forma que não
onere para o poder público no monitoramento desse equipamento, podendo até ser
uma forma de arrecadação para o turismo. Mauricio fala sobre Zona Azul para
regulamentar estacionamento. Celso fala sobre os banheiros temporários que são
patrocinados e que são bem estruturados, inclusive com ar condicionado. Igor fala sobre
banheiros que tem espaço de mídia e são explorados pela iniciativa privada, são
autolimpantes e podem ou não ser cobrados.
Ewerton concorda que a Zona Azul pode resolver problema de fluxo e controle dos
carros, ajudando na atividade do turismo.
Ewerton inicia a explicação do Programa 5 - Marketing e Inovação. Finaliza e abre a
palavra para os membros do Comtur. Maurício comenta ser importante trabalhar junto
com o Circuito Litoral Norte no plano de marketing para aumentar as pernoites dos
turistas no município. Ewerton reforça a importância de trabalhar em conjunto com
outras ações já existentes, mas também pensar nas especificidades de São Sebastião.
Ewerton questiona sobre a possibilidade de ação junto com hotéis e agências para
alimentar um banco de dados. Jucilei aponta ser importante ser honesto no que é
prioridade, independente de custos ou viabilidade. A parte econômica sempre enfrenta
uma maior dificuldade, mas reforça que é de interesse que as ações sejam realizadas.
Ewerton frisa que o PDT é um documento de continuidade e que um banco de dados faz
que a informação circule e ajuda no planejamento e decisões.
Ewerton fala sobre ações de baixa e alta complexidade. As ações de baixa complexidade
não envolvem grandes recursos financeiros. Finaliza a apresentação e deixa aberto para
comentários finais.
Jucilei comenta sobre o banco de dados de acesso público para o setor turístico. A Setur
tem uma pequena ação com o supermercado Pão de Açúcar em que eles fazem o
planejamento dos produtos deles de acordo com a taxa de ocupação dos finais de
semana, que são passadas pela Setur. Ewerton aponta a importância de ampliar essa
base de dados e gerar uma ideia de rede entre o município. O empreendedor alimenta
a base, mas também coleta informações.
Ewerton finaliza a apresentação e agradece a disponibilidade. Marco perdeu o final da
apresentação por conta da internet e Ewerton explica novamente sobre o banco de
dados.
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22. Marco diz que todos entendem a importância de unir os dados, mas sempre houve
dificuldade. Com a pandemia, ele diz parecer que o trade está colaborando mais e que
há um ganho dessa quarentena que é a contribuição voluntária de contribuir com os
dados. Sobre o planejamento, o Comtur e a Setur precisam ter o PDT como norte e seguir
o que está determinado.
23. Jucilei fala sobre as taxas de ocupação que recebem dos Centros de Informações e houve
uma mudança na forma de atendimento. Os dados levantados fazem a diferença para
entender qual o real cenário do que está acontecendo no município. Dentro da
pandemia, o índice de ocupação está maior do que antes, na temporada. Os
recepcionistas e atendentes estão entendendo do valor da informação para saber a taxa
de ocupação para tomadas de decisões frente a pandemia.
24. Ewerton informa que o formulário ficará aberto até amanhã (09 de setembro) até o final
do dia e solicita para que as pessoas presentes enviem para quem não pode estar na
reunião.
25. Marco pergunta se já está marcada a próxima reunião com a Planisa. Igor diz que ainda
estamos trabalhando em um último produto, os indicadores, e assim que finalizar a
reunião será agendada.
26. Jucilei agradece e a reunião é finalizada.
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Participantes:
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ANEXO XIII – Slides de apresentação do Plano de Ação ao COMTUR

29/09/2020

Etapas

Plano Diretor
de Turismo
São Sebastião
2020

01

02

Etapa 1 Plano
de Trabalho

Etapa 2 –
Pesquisa de
Demanda
Turística

03

04

05

Etapa 3 –
Revisão do
Plano Diretor
de Turismo

Etapa 4 –
Indicadores

Etapa 5 –
Sumário
Executivo

4. Plano de Ação (03/09/2020)

1

2

Oficina COMTUR 03/09/2020

Etapa 3 – Revisão do Plano Diretor de Turismo
1. Caracterização Territorial e do Turismo

Bem-Vindos!

2. Inventário da Oferta Turística

Desafios para o Desenvolvimento do Turismo (Recapitulação)

3. Diagnóstico e Prognóstico

Apresentação dos Programas (PDT 2020)

4. Plano de Ação

Detalhamento das Ações
-

Participação (Relevância das Ações)

Formulário:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkWqCfWIiQ4EvAya3aSxGLWyN_shjwd9k_UngXcV-

cewWN2Q/viewform?usp=sf_link

3

4

Turismo de Sol e Praia

Segmentos e
Desafios
(Recapitulação)

Com impactos diretos na balneabilidade, já
prevista no PDT 2017, a ação de ampliação
do sistema de coleta e tratamento de
esgoto foi indicada como prioritária nas
entrevistas com o COM TUR . Juntamente

com a elaboração do plano de marketing,
foram as únicas a serem indicadas como
muito

importantes

por

todos

os

participantes sobre a avaliação das ações
do PDT de 2018.

5

6

1
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29/09/2020

Turismo Náutico

Ecoturismo e Atividades na Natureza

Entre os desafios indicados pelo
Conselho estão a regulamentação dos
prestadores de serviço , a melhoria nas

O desenvolvimento do Ecoturismo é
indicado
pelos
Conselheiros
como
prioridade para os próximos anos . Além das

infraestruturas

entrevistas com o COMTUR, as Atas dos
mesmo conselho demonstram que este é
um tema com discussões frequentes .

específicas

e
profissionalização
do
setor .
O
transporte
improvisado
em
embarcações de pesca foi apontado
em Ata do COMTUR como um dos
desafios.

7

8

Turismo Cultural

Turismo Cultural

▪ Segmento Importante

▪ Motivação de Viagem?
Pesquisa de Demanda 2020

▪ Tripadvisor (Atrativos 2° maior em visitantes)
Visitas Espontâneas e Complementares

9

10

Conclusões | Segmentação do Turismo
SEGM ENTO CONSOLIDADO

SEGM ENTOS EM DESENVOLVIM ENTO

Turismo de Sol e Praia
Segmento consolidado

Ecoturismo (Prioridade)

Forte dependência e sazonalidade

Desafios para o Turismo (2020 - 2023)

Turismo Cultural
Turismo Náutico

11

12

2
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Programas

Plano de Ação

Fortalecimento da
regionalização

Programa 1 | Controle e
Desenvolvimento do Turismo

Melhoria da qualidade e
competitividade

Programa 2 | Desenvolvimento
Econômico, Captação de Recursos e
Transparência

Incentivo à inovação
Promoção da sustentabilidade
Segmentos e Territórios
Prioritários

Programa 3 | Programa 3 | Educação,
Território e Sustentabilidade
Programa 4| Infraestrutura
Programa 5 | Marketing e Inovação

13

14

Programas

Programas
Desenvolvimento Econômico, Captação de Recursos e Transparência

Controle e Desenvolvimento do Turismo

São três focos inseridos no programa: a estrutura econômica do setor turístico e sua importância;
captação de novos recursos para o turismo; e a transparência das ações de promoção do turismo

O programa está estruturado em dois eixos: planejamento e elaboração de produtos. O primeiro
atende a organização das informações disponíveis e construção de um banco de dados que
auxilie na tomada de decisões. Compreende desde o acompanhamento dos indicadores até o
monitoramento das ações desenvolvidas. A segunda parte possui conexão direta com o mercado
turístico. A criação de roteiros locais e regionais ajudarão na divulgação do município e trarão
resultados para reduzir os impactos da sazonalidade e aumentar a demanda.

15

na cidade. Ao promover a atividade econômica do setor turístico pretende-se garantir estabilidade
de empregos e renda para os atores do turismo, estabelecendo uma política de incentivo a
atividade econômica do turismo a partir da oferta de comércio e serviços já existente na cidade,
assim como capacitando a entrada de novos atores do setor com novos investimentos. Assim, a
transparência de processos e da utilização de tais recursos é essencial para aferir o sucesso no
programa.

16

Programas

Programas

Educação, Território e Sustentabilidade

Infraestruturas

O programa abrange ações relacionadas às melhorias no território e demais iniciativas para a
sustentabilidade. A educação aparece em destaque, como um objetivo transversal, ou seja,
presente em todas as ações. São prioritárias as ações que auxiliem no controle do uso e
ocupação do território, assim, garantindo preservação ambiental e o direito aos bens naturais.

O objetivo desse programa é manter a qualidade e organização da oferta a longo prazo para
fortalecer produtos já consolidados e consolidar outros produtos no município. O programa deve
identificar demandas, equipar o município com infraestrutura adequada ao turismo e priorizar
espaços públicos, dotando-os de acessibilidade. Os espaços privados poderão ser beneficiados

Estão previstas também atividades sobre temas como sustentabilidade e educação ambiental
com moradores e visitantes; ações que contribuam com a recuperação e conservação ambiental e

através de leis de incentivo. Com a realização do programa, os visitantes tendem a ficar mais
satisfeitos, aumentando a demanda e taxa de retorno.

a valorização dos espaços urbanos, rurais e naturais; e iniciativas que viabilizem o acesso à
educação profissionalizante que promova o desenvolvimento sustentável do turismo.

17

18

3
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29/09/2020

Programas
Marketing e Inovação

São Sebastião é um destino consolidado no Turismo de Sol e Praia, contudo, para que o
município possa explorar suas potencialidades é necessário definir produtos claros e construir
uma marca. O Plano de Marketing é uma ação prioritária, porém, o programa é maior e inclui
ações relacionadas à inovação e tecnologia, tanto para o visitante quanto para a gestão. O
estruturar uma rede para coleta e distribuição de dados do turismo, tais como a taxa de ocupação
dos hotéis, fluxo de visitantes atendidos por agências, entre outros. Deve priorizar o uso de
softwares open source e incentivar a participação da iniciativa privada. O site Dados e Fatos do
Ministério do Turismo é uma importante referência.

19

Detalhamento
das Ações

20

Controle e Desenvolvimento do Turismo

Oficina Plano de Ação
Acompanhe pelo Formulário.

21

Elaborar e disponibilizar roteiro auto-guiado

▪
▪
▪
▪

M onitorar e avaliar a implementação das ações do PDT

▪

Implantar canal denúncia e informações

Criar roteiros turísticos regionais, valorizando os segmentos prioritários
Operar e comercializar roteiros regionais
Dar visibilidade aos resultados dos indicadores e utilizá-los na tomada de decisão do setor
Levantar e sistematizar dados estatísticos de turismo
M onitorar e regulamentar de forma específica para o segmento (Turismo Náutico)
Regulamentar o uso e ocupação das áreas ambientalmente preservadas pelo Ecoturismo
Criar roteiros turísticos locais

22

Desenv. Econômico, Captação de Recursos
e Transparência
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

23

▪
▪
▪
▪
▪

Educação, Território e Sustentabilidade

Captação de investimentos privados
Captação de recursos públicos para infraestrutura
Estimular a regularização do setor turístico e promover a redução da informalidade
Promover e qualificar a produção artesanal local (artesanato, extrativismo, pesca e
gastronomia)
Promover o comércio da produção artesanal local (pesca, artesanato, extrativismo e
gastronomia)
Minimizar os impactos causados pelo Covid-19.
Construção de Mercado Municipal

▪

Controlar e regularizar a expansão urbana e de novos loteamentos

▪

Definir e controlar a capacidade de carga dos atrativos naturais

▪

Estimular a qualificação profissional

▪

Regulamentar e gerir os usos públicos das Unidades de Conservação

▪

Organizar e fiscalizar a ocupação da faixa de areia nas praias

▪

Promover educação ambiental sobre consumo responsável da água

▪

Qualificar a mão de obra para o segmento (Turismo Náutico)

▪

Conscientizar a redução de produção de lixo em trilhas, praias e outros ambientes

▪

Incentivar e garantir o uso turístico nos planos de manejo

▪

Educação ambiental no uso das áreas preservadas

▪

Educação ambiental no uso das áreas preservadas

24

4
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Infraestrutura

▪

Marketing e Inovação

Ampliar o abastecimento de água, sistema de coleta e tratamento de esgoto e reduzir

▪
▪
▪

índice de perdas

▪
▪
▪

Implantar e/ou melhorar a infraestrutura de atracadouros públicos

▪
▪

Oferecer infraestrutura de sanitários, bebedouros e fraldários públicos nas praias

Adaptar a infraestrutura dos atrativos turísticos para pessoas com deficiência

Elaborar estudo de inteligência de mercado para estruturar a comercialização do destino
Elaborar plano de marketing para São Sebastião
Fortalecer o posicionamento do destino, com promoção específica para o segmento
(Turismo Náutico)

M anutenção e limpeza das áreas de praia

▪

Criar um banco de dados de acesso público para o setor turístico

M elhorar a infraestrutura de trânsito e estacionamento

25

26

Equipe técnica

Equipe
técnica
Herika
Turismóloga
Especialista em
Planejamento Urbano

27

Igor
Urbanista
Especialista em
Geotecnologias
Mestre em
Planejamento e Gestão
Territorial

Tamires
Engenheira Ambiental
Urbana

Gabriel
Economista
Mestre em Economia

Ewerton
Turismólogo
Mestre em Arquitetura
e Urbanismo
Doutorando em
Planejamento e Gestão
Territorial

28

Obrigado

contato@planisaconsultoria.com.br

29

5
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ANEXO XIV – Formulário de validação das ações junto ao COMTUR
29/09/2020

[Oﬁcina] Plano de Ação 2020

29/09/2020

2.

[O cina] Plano de Ação 2020

[Oﬁcina] Plano de Ação 2020

Programa 1 | Controle e Desenvolvimento do Turismo
Marcar apenas uma oval por linha.

Olá!

Muito
Importante

O Plano de Ação 2020 mescla ações em andamento (PDT 2018) e outras propostas por
nossa equipe a partir do diagnóstico.

Elaborar e disponibilizar roteiro
auto-guiado

Queremos conhecer sua opinião. O que achou das ações propostas?

Criar roteiros turísticos
regionais, valorizando os
segmentos prioritários

Ewerton Moraes
Equipe Planisa

Pouca
Relevância

Nenhuma
Relevância

Operar e comercializar roteiros
regionais

*Obrigatório

1.

Importante

Dar visibilidade aos resultados
dos indicadores e utilizá-los na
tomada de decisão do setor

Você é representante de qual segmento no COMTUR? *
Marcar apenas uma oval.

Levantar e sistematizar dados
estatísticos de turismo

Poder Público
Trade - Hotéis e Pousadas

Monitorar e avaliar a
implementação das ações do
PDT

Trade - Agências e Transportes
Trade - Ecoturismo

Monitorar e regulamentar de
forma específica para o
segmento (Turismo Náutico)

Trade - Bares e Restaurantes
Associações ou Terceiro Setor

Programa 1 |
Controle e
Desenvolvimento
do Turismo

https://docs.google.com/forms/d/1xwfkbTu-SUoJgUv8JG9IG_Nmyf_kCJjRIDcl7MO2FEg/edit

29/09/2020

3.

Regulamentar o uso e ocupação
das áreas ambientalmente
preservadas pelo Ecoturismo

O programa está estruturado em dois eixos: planejamento e elaboração de
produtos. O primeiro atende a organização das informações disponíveis e
construção de um banco de dados que auxilie na tomada de decisões.
Compreende desde o acompanhamento dos indicadores até o
monitoramento das ações desenvolvidas. A segunda parte possui conexão
direta com o mercado turístico. A criação de roteiros locais e regionais
ajudarão na divulgação do município e trarão resultados para reduzir os
impactos da sazonalidade e aumentar a demanda.

Criar roteiros turísticos locais
Implantar canal denúncia e
informações
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1. Gostaria de sugerir uma nova ação?

4.

2/9

[Oﬁcina] Plano de Ação 2020

Programa 2 | Desenvolvimento Econômico, Captação de Recursos e
Transparência
Marcar apenas uma oval por linha.
Muito
Importante

Importante

Pouca
Relevância

Nenhuma
Relevância

Captação de investimentos
privados

Programa 2 |
Desenvolvimento
Econômico,
Captação de
Recursos e
Transparência

Captação de recursos públicos
para infraestrutura

São três focos inseridos no programa: a estrutura econômica do setor
turístico e sua importância; captação de novos recursos para o turismo; e a
transparência das ações de promoção do turismo na cidade. Ao promover a
atividade econômica do setor turístico pretende-se garantir estabilidade de
empregos e renda para os atores do turismo, estabelecendo uma política de
incentivo a atividade econômica do turismo a partir da oferta de comércio e
serviços já existente na cidade, assim como capacitando a entrada de novos
atores do setor com novos investimentos. Assim, a transparência de
processos e da utilização de tais recursos é essencial para aferir o sucesso
no programa.

Estimular a regularização do
setor turístico e promover a
redução da informalidade
Promover e qualificar a
produção artesanal local
(artesanato, extrativismo, pesca
e gastronomia)
Promover o comércio da
produção artesanal local
(pesca, artesanato, extrativismo
e gastronomia)
Minimizar os impactos
causados pelo Covid-19.
Construção de Mercado
Municipal

5.

https://docs.google.com/forms/d/1xwfkbTu-SUoJgUv8JG9IG_Nmyf_kCJjRIDcl7MO2FEg/edit
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2. Gostaria de sugerir alguma nova ação?

https://docs.google.com/forms/d/1xwfkbTu-SUoJgUv8JG9IG_Nmyf_kCJjRIDcl7MO2FEg/edit
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[Oﬁcina] Plano de Ação 2020

Programa 3 |
Educação,
Território e
Sustentabilidade

29/09/2020

[Oﬁcina] Plano de Ação 2020

Programa 3 | Educação, Território e Sustentabilidade

6.

O programa abrange ações relacionadas às melhorias no território e demais
iniciativas para a sustentabilidade. A educação aparece em destaque, como
um objetivo transversal, ou seja, presente em todas as ações. São prioritárias
as ações que auxiliem no controle do uso e ocupação do território, assim,
garantindo preservação ambiental e o direito aos bens naturais. Estão
previstas também atividades sobre temas como sustentabilidade e educação
ambiental com moradores e visitantes; ações que contribuam com a
recuperação e conservação ambiental e a valorização dos espaços urbanos,
rurais e naturais; e iniciativas que viabilizem o acesso à educação
profissionalizante que promova o desenvolvimento sustentável do turismo.

Marcar apenas uma oval por linha.
Muito
Importante

Importante

Pouca
Relevância

Nenhuma
Relevância

Controlar e regularizar a
expansão urbana e de novos
loteamentos
Definir e controlar a capacidade
de carga dos atrativos naturais
Estimular a qualificação
profissional
Regulamentar e gerir os usos
públicos das Unidades de
Conservação
Organizar e fiscalizar a
ocupação da faixa de areia nas
praias
Promover educação ambiental
sobre consumo responsável da
água
Qualificar a mão de obra para o
segmento (Turismo Náutico)
Conscientizar a redução de
produção de lixo em trilhas,
praias e outros ambientes
Incentivar e garantir o uso
turístico nos planos de manejo
Educação ambiental no uso das
áreas preservadas

https://docs.google.com/forms/d/1xwfkbTu-SUoJgUv8JG9IG_Nmyf_kCJjRIDcl7MO2FEg/edit
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Infraestrutura

https://docs.google.com/forms/d/1xwfkbTu-SUoJgUv8JG9IG_Nmyf_kCJjRIDcl7MO2FEg/edit
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3. Gostaria de sugerir alguma nova ação?

Programa 4 |

8.
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4. Gostaria de sugerir alguma nova ação?

9.

O objetivo desse programa é manter a qualidade e organização da oferta a longo
prazo para fortalecer produtos já consolidados e consolidar outros produtos no
município. O programa deve identificar demandas, equipar o município com
infraestrutura adequada ao turismo e priorizar espaços públicos, dotando-os de
acessibilidade. Os espaços privados poderão ser beneficiados através de leis de
incentivo. Com a realização do programa, os visitantes tendem a ficar mais
satisfeitos, aumentando a demanda e taxa de retorno.

6/9

Programa
5|
Marketing
e
Inovação

São Sebastião é um destino consolidado no Turismo de Sol e Praia, contudo, para que
o município possa explorar suas potencialidades é necessário definir produtos claros
e construir uma marca. O Plano de Marketing é uma ação prioritária, porém, o
programa é maior e inclui ações relacionadas à inovação e tecnologia, tanto para o
visitante quanto para a gestão. O estruturar uma rede para coleta e distribuição de
dados do turismo, tais como a taxa de ocupação dos hotéis, fluxo de visitantes
atendidos por agências, entre outros. Deve priorizar o uso de softwares open source e
incentivar a participação da iniciativa privada. O site Dados e Fatos do Ministério do
Turismo é uma importante referência.

Programa 4 | Infraestrutura
10.

Marcar apenas uma oval por linha.
Muito
Importante

Importante

Pouca
Relevância

Nenhuma
Relevância

Programa 5 | Marketing e Inovação
Marcar apenas uma oval por linha.
Muito
Importante

Ampliar o abastecimento de
água, sistema de coleta e
tratamento de esgoto e reduzir
índice de perdas

Importante

Pouca
Relevância

Nenhuma
Relevância

Elaborar estudo de inteligência
de mercado para estruturar a
comercialização do destino

Implantar e/ou melhorar a
infraestrutura de atracadouros
públicos

Elaborar plano de marketing
para São Sebastião
Fortalecer o posicionamento do
destino, com promoção
específica para o segmento
(Turismo Náutico)

Adaptar a infraestrutura dos
atrativos turísticos para
pessoas com deficiência
Manutenção e limpeza das
áreas de praia

Criar um banco de dados de
acesso público para o setor
turístico

Oferecer infraestrutura de
sanitários, bebedouros e
fraldários públicos nas praias
Melhorar a infraestrutura de
trânsito e estacionamento

https://docs.google.com/forms/d/1xwfkbTu-SUoJgUv8JG9IG_Nmyf_kCJjRIDcl7MO2FEg/edit
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ANEXO XV – Ata da Oficina elaboração de roteiros - Turismo Náutico
Data: 14 de setembro de 2020
14h
Presentes: Ewerton, Herika e Celso (representante do turismo náutico no COMTUR)
Oficina elaboração de roteiros - Turismo Náutico
Objetivo: Entender junto a um representante do COMTUR as possibilidades de roteiros
para o Turismo Náutico a partir dos atrativos consolidados e potenciais.
1. A reunião se inicia. Celso fala sobre os problemas do número limitado de suporte de
pessoas nas ilhas. Existe um núcleo na barra do sahy que fazem serviço de taxi boat eles levam 10 pessoas a bordo para levar para as ilhas e esses turistas passam o dia
inteiro lá, porém a ilha não tem infraestrutura necessário. Os passeios do turismo
náutico levam em torno de 3h e a embarcação fica por lá, já o taxi boat leva no mínimo
50 pessoas cada para ficar o dia inteiro. Já as empresas legalizadas têm embarcações
dentro das normas de segurança, não ficam o dia inteiro e tem um custo e preço maior.
A preocupação do Celso é a perda de interesse no destino turístico por conta da
capacidade de carga.
2. Ewerton pergunta sobre como é o passeio que faz hoje, quanto custa e quanto custa esse
serviço de taxi boat, em torno. Celso explica que os passeios têm duração de 3h,
embarcação de 31 pés, exclusivo e custa R$ 250 por pessoa no mínimo 4 pessoas e no
máximo 14 pessoas. O mínimo do passeio é de R$ 1.000. Visita as três ilhas: Ilha dos
Gatos (tem uma parte histórica), As Ilhas (tem praia), Ilha das Couves (bom para
mergulho/snorkel). A “voadeira” cobra em torno de R$50 por pessoa, que leva de
manhã e busca à tarde.
3. Celso comenta que tem gente que quer e pode gastar mais para ter a exclusividade e o
acompanhamento. Tem outros turistas que tem um perfil mais econômico, então a
voadeira é o produto que buscam mesmo, o que tudo bem. O que incomoda é as
voadeiras deixarem os turistas no dia inteiro nas Ilhas, sem ter nenhuma infraestrutura,
como banheiro. O turismo sem controle pode tornar o destino não desejado.
4. Herika pergunta se as pessoas que tem barco próprios também vão por conta. Celso diz
que sim, que é muito comum. A diferença é que os barcos particulares não ficam na
areia, eles fazem as refeições e banheiro, por exemplo, à bordo. Está mais focado para
quem está no barco. Vem pessoas de outros destinos, como Guarujá e Ilhabela.
5. Ewerton sugere como desenvolvimento do turismo náutico para identificar de onde
vem os barcos, de onde vem a demanda pelas As Ilhas. Essa informação pode ser
relevante para a próxima revisão do PDT. Celso explica que em São Sebastião tem três
polos para passeios náuticos: Barra do Sahy, Boiçucanga e Barra do Una.
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6. Ewerton inicia a explicação sobre o roteiro. Buscamos algo que seja voltado ao turista e
que consiga atender os empreendedores, sendo disponível para todos. Celso diz que o
modelo que ele aplica é o único. Ilha das Couves está próxima das Ilhas e para chegar
até as duas desde Boiçucanga passa pela Ilha dos Gatos, assim o roteiro faz sentido. Para
quem sai de Barra do Una a Ilha dos Gatos fica fora de mão. Um plano de passeio para
Boiçucanga pode incluir três ilhas e das outras duas praias, apenas duas.
7. Ewerton explica sobre a metodologia de elaboração de roteiro. Para um roteiro
precisamos pensar na experiência e sem mostrar todos os atrativos todos de uma vez.
Um roteiro precisa de uma experiência específica. Precisa ter uma unidade nessa
experiência podendo comprar com qualquer operador.
8. Ewerton começa a fazer algumas perguntas. Qual experiência podemos oferecer ao
cliente? Do que o Celso contou, Ewerton pensou no contemplativo e o snorkel. Celso
explica que dentro do mesmo grupo podem ter pessoas com intuitos diferentes e
também diferenças entre grupos. Ewerton pontua que o Celso comenta bastante das
águas claras.
9. O que achamos de diferencial em São Sebastião? Ter acesso a uma ilha é o fator
principal, segundo o Celso. Essas experiências são mais comuns no litoral norte, em
Ubatuba e São Sebastião. As Ilhas contém praias limpas, de areia clara e águas
cristalinas. É possível fazer o mergulho contemplativo e relaxar.
10. Ewerton pergunta sobre o Arquipélago Alcatrazes é um ponto de visita. Celso diz que é
somente para empresas autorizadas, que são empresas de mergulho. Ele fica a 40km da
costa, então precisa de pessoas habilitadas para ir e embarcações especiais. Não é
possível o desembarque no arquipélago, é permitido apenas o mergulho. Enfrenta mar
aberto, não são águas calmas. É específico para mergulho autônomo.
11. Como é o trânsito no tebar, no porto de são sebastião? As embarcações já trabalharam
com turismo pedagógico? Celso diz que sim, mas específico de uma das escolas. São
Sebastião é uma cidade costeira e longa. Estamos a 30km do centro, então Celso não faz
turismo para o Centro e o Centro não faz para a Costa Sul, geralmente. As agências de
turismo náutico no centro fazem passeios para Ilhabela ou outras ilhas mais próximas
do distrito. Na Costa Sul abrange turismo náutico: Boiçucanga, Barra do Sahy e Barra do
Una. Não sabe dizer específico do Centro, como operam e qual o destino deles.
12. Ewerton pergunta se há alguma empresa na costa norte? Celso diz que sim e que
conseguimos falar com eles. Celso pode passar contato de uma das escolas de mergulho
que fazem passeios para mergulhadores e também para turistas, chamada Andreoli.
Celso acha necessário um roteiro para cada distrito, pelas distâncias.
13. E: Um passeio beirando da costa sul a costa norte dura quanto tempo? C: Uma hora de
Boiçucanga para o Centro. E: É possível de visualizar a cidade? C: Sim, visualiza bem e
tem praias lindas, águas límpidas. E: Em custo melhora ou indiferente? C: Fazia esse
roteiro, custava em torno de R$ 2.800 + combustível. Deixou de fazer, pois é um passeio
que atende poucas pessoas e tem difícil assessoria, pessoas não estão acostumadas a
navegar e passam mal. O roteiro próximo tem essas facilidades.
14. Ewerton comenta que como produto seria interessante ter uma empresa ponto de apoio
em cada uma das costas e que tivesse onde desembarcar. Celso comenta que nenhuma
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

das empresas terão problemas, pois o Centro pode oferecer esse turismo de ver a cidade
de dentro do canal, ver diferentes praias.
Celso diz que na costa sul é comum as três ilhas. É possível adicionar a Montão do Trigo,
mas ela é similar às ilhas das Couves e é possível só mergulhar. Tem um núcleo
residencial e as pessoas não gostam das embarcações que ficam por lá. Herika pergunta
se as casa são de veraneio ou de pessoas locais. Celso diz que são caiçaras, em torno de
25 pessoas locais.
Ewerton diz que no mundo ideal seria interessante que o roteiro pudesse oferecer a
mesma experiência com atrativos e serviços diferentes, mas é um próximo momento,
mas não será feito hoje.
Ewerton comenta que precisamos rechear os produtos ainda mais de sentido, por
exemplo a história nas Ilha do Gatos. Todo roteiro precisa de uma história e um sentido
para chamar a atenção. No mundo ideal do planejamento é que o turista utilize serviços
dos três distritos. Expectativa que temos é de fazer entre uma e duas semanas.
Celso comenta sobre o turismo náutico que a característica muda nos distritos. Quem
sai do centro pode ir mergulhar em pontos de naufrágio, por exemplo. Ewerton comenta
que podemos fazer a pessoa crescer no segmento. Por exemplo, o turista começa no
Centro dando um pequeno passeio, em algum momento ele faz um passeio maior, por
fim alguém mais experiente.
Ewerton comenta que por enquanto é isso e voltamos para falar com o Celso. Celso
agradece e fica à disposição. Ewerton explica que desenharemos um roteiro,
apresentaremos novamente e também levaremos para as agências e guias de turismo.
Ewerton agradece e encerra a reunião.

516
Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

ANEXO XVI – Ata da Oficina elaboração de roteiros - Ecoturismo

Data: 14 de setembro de 2020
16h
Presentes: Ewerton, Herika e Thiago Bertassoni (representante do Ecoturismo no COMTUR)
Oficina elaboração de roteiros - Ecoturismo
Objetivo: Entender junto a um representante do COMTUR as possibilidades de roteiros
para o Ecoturismo a partir dos atrativos consolidados e potenciais.
1. A reunião se inicia. Thiago explica como está sendo o momento no Ecoturismo, o
movimento está muito alto, como se fosse temporada de verão.
2. Ewerton explica sobre a etapa de elaboração de roteiros. Vamos escutar sobre o
Ecoturismo/Aventura, antes de falar do roteiro em si, falar sobre as dificuldades,
potencialidades do segmento.
3. E: Como o Ecoturismo está hoje? O que o visitante busca? O que acha sobre o controle
de acesso nas trilhas - existe ou não tem? T: As tendências e números apontam um
aumento no ecoturismo, hoje existe um desejo dos turistas por atrativos naturais
(trilhas, cachoeiras, etc) e esportes radicais em meio a natureza, mas os acontecimentos
que acontecem nas altas temporadas e finais de semana é uma super lotação dos
atrativos naturais.Controle de acesso é mais do que necessário, sem ele o turismo vira
uma bagunça, fica desordenado. É representante na associação de ecoturismo que está
sendo reativada em São Sebastião, tiveram reunião sobre o controle de acesso das
trilhas sobre o que poderiam fazer para auxiliar a prefeitura e os parques. Algumas
pessoas fazem curso de guia, mas a minoria acaba trabalhado. Quando saiu a lei de
ecoturismo, saiu o primeiro curso de condutores (em torno de 25 guias formados), mas
menos da metade foram atuar na área pela falta de infraestrutura e organização. Qual é
a vantagem que um guia credenciado tem em relação ao guia informal? Isso gera o
emprego do guia local, quando o programa de ecoturismo foi construído, foi pensado
nisso. Para fazer o curso precisa ser morador local há dois anos no município.
4. Ewerton reforça a importância dessa conversa com alguém local para entender a
experiência do município. Será dado mais ênfase no plano para o controle de acesso.
Thiago diz que existe uma resistência local quanto à cobranças que podem vir a existir,
mas é importante ter a educação sobre a manutenção e ter uma sustentabilidade para
manter a sua qualidade, evitando a manutenção. A capacidade de carga é complicada,
mas precisa de controle de acesso. Algumas trilhas são autoguiadas, como MaresiasPaúba, que vale a pena o controle de acesso, mas sem bloqueio. Aquelas que acessam
muito a mata, como a trilha Ribeirão de Itu, é importante ter o controle. A cachoeira das
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5.

6.

7.

8.

9.

sete quedas em Maresias tem trilha acessível, mas os próprios moradores não querem
incentivar o turismo na área se não tiver “guarita”.
Ewerton explica que hoje precisamos construir um roteiro que seja acessível para o
trade, identificando como um produto padrão que todos tenham. Com os roteiros
queremos que ele se torne algo disponível em todas as agências. Lembrando que
produto e roteiro é particular, o roteiro tem o seu valor, mas é importante ter essa
disponibilidade para todas as agências. O turismo de sol e praia está consolidado, então
buscamos focar nos outros atrativos potenciais de São Sebastião, como o ecoturismo.
Thiago diz que o Ecoturismo pode ser feito o ano inteiro. Ewerton comenta que duas
estratégias do plano é girar o número de pessoas, trabalhando a sazonalidade.
E: O que é necessário contar para o turista, que ele precisa lembrar do que quando ele
visita a parte de ecoturismo/aventura em São Sebastião? T: Pegando um gancho do que
foi lado no início, um atrativo comum a todos somente Ribeirão de Itu. Os demais alguns
atuam e outros não, por conta da geografia e logística. A Ribeirão de Itu é uma trilha
antiga, consolidada, tem 17 km de trilha (atualmente não tem acesso completo), que
também é a mais conhecida e a que mais tem problemas. É a que mais operada pelas
agências de receptivo. O que eles desejam é que o turista enxergasse São Sebastião como
um paraíso. A fauna e a flora são ímpar, há muitos pássaros e animais e quando há
condições de fazer as trilhas é possível passar essa experiência. Birdwatching é uma
atividade pouco explorada dado ao fluxo de pessoas. Os ícones são fauna e flora. Algo
importante dos turistas se conectarem é com a questão que a fauna e flora estão
preservadas. São Sebastião está dentro da última reserva de mata atlântica do Brasil.
H: Foi mencionado a Trilha de Ribeirão de Itu como o atrativo mais fácil de ser operado
por todo o município. Isso é devido a ser muito conhecida ou por sua localização e
acesso? T: A Ribeirão de Itu tem fácil acesso, tem estacionamento logo na entrada da
trilha. Tem placas que sinalizam na rua, que podem ser melhores, mas a ribeirão de Itu
dentro dos atrativos que tem que ter mais acessibilidade. Barra do Una é incrível, mas
já existe um controle de acesso.
E: Como é a acessibilidade nas trilhas? Tem algo que conseguimos adaptar nos roteiros
para pessoas com deficiência ou algo já pronto? T: Pronto não, Que consegue preparar
seria a própria Ribeirão de Itu. Há alguns anos levaram um cadeirante para lá, mas já
degradou a instalação. É um local que é possível trazer a acessibilidade. Na MaresiasPaúba o mirante de Paúba também é possível a acessibilidade, pois ele está cerca de
300m do final da rua. Que se lembre são esses, as outras trilhas são mais complexas. E:
Precisa investir em infra para isso? T: Sim, com certeza. As sete quedas também é
possível. pesar de ser levemente íngreme, não tem escada, então seria possível a
adaptação, porém o atrativo não funciona. E: para cegos teria restrição? T: Para ir com
guia é tranquilo, é possível fazer uma trilha sensorial, trabalhando texturas de folhas e
sons de cachoeiras. A Ribeirão de Itu é um produto. E: uma das possibilidade sinalizada
seria de trilhas para pessoas com deficiência visual e auditiva, pois é possível preparar
um roteiro sem um investimento imediato de infraestrutura.
E: O que você acha, melhor trabalhar com um roteiro específico voltado para
acessibilidade ou algo geral? T: Não há muitos atrativos com essa acessibilidade e sema
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10.

11.

12.

13.

14.

infraestrutura é difícil, pois hoje os atrativos tem menos do que o mínimo. E: O ideal é
entregar algo viável, para agora, que não precisa de nada para começar. H: Com
atrativos consolidados. T: O mais consolidado é a Ribeirão de Itu e é o local que tem
potencial para tudo o que foi conversado até agora. É um atrativo “multi atrações”, pois
há a possibilidade de levar pessoas com menos facilidade, canyon, tirolesa, rapel,
birdwatching, avistamento de anfíbio, educação ambiental. Se ela estiver como ícone e
der importância de atrativo, a Ribeirão de Itu tendo um modelo de acesso, esse seria um
modelo. As sete quedas seria a mais fácil por estar fechado e poder ser aberta, mas a
Ribeirão de Itu tem maior apelo e já divulgada desde a década de 90. É a que está mais
perto de ter o básico.
Ewerton concorda que não dá para estruturar o ecoturismo de uma vez e importante
pensar em um atrativo. Uma ideia seria a criação de um passaporte que pode incentivar
o turista a fazerem outras trilhas. T: é uma ideia legal, já foi comentado pelo município
e a principal poderia ser a Ribeirão de Itu. Poderia até criar uma rota de cachoeiras, pois
há opções no município inteiro. Elas não são exploradas, mas pensando futuramente,
tem potencial. Paraty por exemplo nem tanta cachoeira e é famosa por isso.
Ewerton questiona qual o nosso diferencial no turismo? É comum usarem os melhores
atrativos de um local, colocam em uma mesma rota e criam um roteiro, mas sem
conexão. São Sebastião tem várias cachoeiras, mas porque ela iria para a próxima? É
interessante criar um discurso, uma história por trás.O passaporte é uma ideia inicial,
mas podem ter outras opções. A ideia de paraíso aparece de uma forma muito forte,
pode ser uma maneira de trazer uma experiência.
Thiago reforça sobre a conexão, saindo do contexto do circuito de cachoeiras, por
circuito do ecoturismo, pode-se pensar num certificado de turista honorário ou algo que
a prefeitura pode fazer. Por exemplo, no passaporte você pode preencher uma atividade
de cada setor (birdwatching, fauna, flora). Pode estimular com a Ribeirão de Itu, por ser
o atrativo âncora. E: Isso está alinhado assim você recebe o turista, acolhe e amplia esse
turista para os outros atrativos do Ecoturismo. Passaporte é complementar, não é
roteiro em si.
H: A história que contamos para o turista é importante para a imagem. Por exemplo,
como foi mencionado sobre Paraty, contaram que tem muitas cachoeiras e os turistas
visitam o local para conhecê-las, mesmo não tendo tantas. T: A sustentabilidade está
muito alta, por exemplo, Fernando de Noronha traz a imagem de paraíso e chama a
atenção por ser preservado. Ter essa imagem de preservação no município valoriza os
atrativos, o ecoturismo e São Sebastião como um todo.
H: Você acredita que as agências que operam Ribeirão de Itu, fazem dentro de uma
mesma perspectiva ou operam de formas diferentes? Por exemplo, uma foca em
birdwatching, outra em aventura, etc. T: cada agência tem uma abordagem diferente.
Birdwatching é pouco explorado e não há na ribeirão de itu, mas uma trilha mais fácil
ou mais fitness são produto diferenciados, cada agência tem um foco. deu como exemplo
a Maresias Tur que foca mais em esportes de aventura, já Experience foca em educação
ambiental. Cada agência tem sua característica. reforçar que são poucas agências ainda
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em São Sebastião. A maioria do trade funciona com uma pessoa, salvo poucas que tem
um quadro um pouco maior.
15. Ewerton solicita se possível para Thiago enviar fotos e vídeos que mostram a trilha e o
atrativo para auxiliar. Thiago indica o Leonardo Malagoli que é gestor do Parque
Estadual da Serra do Mar, ele está bem alinhado com o trade do ecoturismo e pode falar
sobre possibilidades de gestão e manutenção dos atrativos. A Ribeirão de Itu também
está na linha de frente do Parque. Estão tentando deixar como case modelo para aplicar
no restante do município. Eles possuem um mapeamento completo da trilha, bem
detalhado e interessante para olharmos.
16. Thiago sugere em marcar uma breve apresentação voltada para o Ecoturismo para o
guia, fazem reunião toda terça-feira às 19h e são aberto para marcar uma reunião
conosco. Hérika explica que vamos fazer isso, apresentar para os guias e agências para
ter esse apoio do trade e aprovação do roteiro, tendo o feedback do trade se o roteiro
está alinhado com o município.
17. Ewerton agradece e finaliza a reunião.
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ANEXO XVII – Ata da Oficina elaboração de roteiros – Turismo Cultural

Data: 15 de setembro de 2020
14h
Presentes: Ewerton, Herika e Wagner (representante do Conselho de Cultura)
Oficina elaboração de roteiros - Turismo Cultural
Objetivo: Entender junto a um representante do Conselho de Cultura as possibilidades
de roteiros para o Turismo Cultural a partir dos atrativos consolidados e potenciais.

1. Wagner fala que a falta de incentivo para educação no turismo é um ponto-chave para
o turismo em São Sebastião. Uma dificuldade é o histórico da população, 60% veio de
outras regiões, não são de São Sebastião, assim não criam uma identidade com a própria
cidade.
2. Wagner participou de um projeto socioambiental para criação de um roteiro que foi
chamado de Caminho das Águas. Adaptaram para um roteiro histórico-cultural e
levaram alunos das escolas municipais e de outros locais para fazer o roteiro.
3. Wagner comenta sobre uma pesquisa de 2019 do Ministério do Turismo com Estado de
São Paulo que aponta que turistas que procuram agências de turismo, buscam por
turismo cultural. Comenta também que hoje não é tão fácil de encontrar quem faz os
passeios no site de turismo de São Sebastião.
Crítica para a secretaria e turismo - o site hoje é difícil encontrar quem faz o passeio
Folheto - desenvolveram em 2014 roteiro pela Superco - informações não estão catalogadas
dentro da prefeitura
Que história esse roteiro conta? O que o visitante precisa se lembrar?
1 - Possibilidade de ser autoguiado
2 - Caiçara: Wagner sempre fala sobre visão distorcida.
Quanto mais simples, melhor. Conhecer o dia a dia e estilo de vida do habitante.
Experiências que existem em São Sebastião - sítio arqueológico - por ser da mata atlântica exige
preparo físico de moderado para avançado - local de muito sofrimento, diferenciado
espiritualmente
Lenda do diabo na garrafa - arqueólogo que escavou o sítio comprovou de modo científico e
descobriu o local através da lenda
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Ewerton - concentrar o cultural na costa norte
Wagner - ruínas do morro do abrigo - conta a história de aparecida - mitos e lendas de são
sebastião 2001 - capela da enseada
Dificuldade: trade entender como funciona um roteiro - precisa de infraestrutura - transporte
operacionalização é a maior dificuldade
Roteiro de 2 dias - primeiro dia sem aprofundar tanto - segundo dia ver uma oficina
Wagner - levantamento dos atores - quem faz?
dinâmica no território é grande
folia de reis é complicado de trabalhar - não trabalham só com a folia
Oficializar oficina com a Cida para instigar o que mais é possível
Nicinho artesanato em caxeta - está criando uma espécie de centro de cultura
Feira beco do Picaré - feira de artesanato itinerante - traz todos os artesãos locais que não tem
espaço para levar o artesanato que fazem em casa
Atrativos que tenham características caiçara - tem o Museu do Bairro São Francisco (tem
elementos do Sítio) - patrimônio material e imaterial - folia de reis e moçambique - seria
interessante
ter
uma
valorização
melhor
desse
espaço
Rua Martins do Val - o que tem na rua de comércio e o que tem de atrativo
Batuíra - espaço da própria prefeitura - ponto de cultura que a Fundass toma conta
Convento foca na parte histórica - Museu - Bacuíra - Cerâmica Cida
Bar do Xixa - bar mais antigo, licor de guaco tradicional e também tem lula à dorê
Valorização do bairro São Francisco - passando por uma mudança estrutural física muito
grande
A rodovia traz impacto no morro do abrigo, demolição nas casas ao redor - descaracterização
do bairro
Público - personas que o Wagner mapeou - público de 25 a 50 anos (histórico e cultural) da
capital e grande São Paulo - pedagógico (12 a 17 anos) de outros lugares
Recebe estrangeiro O quanto esse roteiro está aparecido que Wagner já executa? Foca no pública, na persona.
Melhor idade é um público interessante de se trabalhar para o histórico-cultural. Turismo
pedagógico.
Acessibilidade - sítio arqueológico não é possível - algum atrativo do centro - todos os atrativos
de
São
Francisco
Wagner - Fórum de Cultura - participa do Comtur legal
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ANEXO XVIII – Ata da Oficina elaboração de roteiros – Turismo de Sol e Praia

Data: 17 de setembro de 2020
14h
Presentes: Ewerton, Herika e Pedro (representante da cadeira de bares e restaurantes no
COMTUR)
Oficina elaboração de roteiros - Turismo de Sol e Praia
Objetivo: Entender junto a um representante do Conselho de Turismo as possibilidades
de roteiros para o Turismo de Sol e Praia a partir dos atrativos consolidados e potenciais.
1. Sugestões do roteiro de Sol e Praia para unir com a gastronomia. Ideias como base
poderia ser os eventos de “comida de boteco”. Pedro comenta da Rota dos Sabores que
já existe em São Sebastião, cada restaurante fica responsável de mostrar o prato para o
turista ou morador.
2. Cultura caiçara é muito prezada, querem valorizar essa cultura. Rancho dos Pescadores.
Cada pescador pesca e vende o seu peixe no seu estande. Sugeriu de talvez ali mesmo
ser estimulado para ser o mercado municipal, incentivar que os pescadores possam
cozinhar o peixe e vender pratos.
3. O Turismo Náutico é forte no bairro de São Francisco, tem diversos passeios de escunas
que dão a volta na baía de São Sebastião ou vão até Ilhabela e atraem um público
diferente da costa sul.
4. Como fazer a ponte, pensando no território, que estabelecimentos escolher? Ewerton
aponta a necessidade talvez de pensar em um prato que possa ser servido em vários
restaurantes. Pedro cita a sequência de camarão em Florianópolis e outras opções que
são pratos que marcam um município. Pedro reforça o prato azul marinho que é típico
da região. Outras opções que possuem: peixe seco no varal e bolinho de taioba.
5. Rua da praia tem diversos restaurantes próximos, cada uma com sua gastronomia e
peculiaridade. Costa Sul os restaurantes são muito espaçados e distantes. Costa Norte
tem restaurantes em São Francisco, mas nada muito famoso. O que tem de diferente é o
licor e guaco, no bar do Chicha’s.
6. Concentrar o concurso na Rua da Praia, pensando em representantes. Mostrar para o
turista que ele precisa ir na Rua da Praia e aproveitar também para conhecer o centro
histórico.
7. Pedro dá sugestões para outras possibilidades para o turismo de Sol e Praia:
balneabilidade das praias, em São Sebastião é melhor do que em outras cidades como
Santos e Guarujá; variedade de praias para públicos destinos.
8. A Rua da Praia tem restaurantes com comidas diferentes que ajuda a trazer pessoas que
não gostam de peixe ou frutos do mar, além de ter um calçadão que pode unir as pessoas
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que estão comendo em diferentes restaurantes. É importante ser pensado num plano
temporário de distanciamento pensando o período da pandemia.
9. Rota dos sabores é interessante para esse momento, pois abrangia restaurantes em
todo o município e não era concentrado em apenas um local. Usam um livreto com todos
os participantes (endereço, prato e valor) para divulgar os restaurantes.
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ANEXO XIX – Ata de oficina de validação dos roteiros a agências, guias e
operadores
Data: 28 de setembro de 2020
19h00
Participantes: Ewerton, Hérika, Maria Luiza (Green Way), Thiago Bertassoni (Mareias Tur),
Fabiana Teixeira, Isadora Dias, Nilvan Santana

Oficina apresentação de roteiros com agências e guias
Objetivo: Apresentar para agências e guias os roteiros e ideias elaboradas pela equipe
da Planisa para ouvir sugestões e validação.
1. Às 19h, estava presente Ewerton e Hérika. Em torno de 19h20, entra Maria Luiza
Monteleone, da agência Green Way. Às 19h30, Thiago Bertassoni acessa a reunião e
transmite para outros guias e agentes que estão juntos presencialmente.
2. Às 19h37, Ewerton inicia a reunião oficialmente. Herika pede para todos escreverem no
chat o nome e indicar se é guia ou agência e, caso for agência, o nome do
estabelecimento. Ewerton reforça sobre o formulário para avaliar os roteiros e envia no
chat. Thiago diz que enviará a lista de presença depois a da reunião.
3. Ewerton faz a apresentação dos roteiros pelos segmentos. Começa com a apresentação
do roteiro de Turismo Cultural e Turismo Náutico.
4. Em um segundo momento, Herika fala sobre o roteiro de Ecoturismo. Ewerton segue
falando sobre o roteiro de Turismo de Sol e Praia, que está voltado para a gastronomia.
5. Ewerton encerra a apresentação e deixa aberto para dúvidas e comentários. Ninguém
teve dúvidas ou sugestões.
6. Ewerton pergunta se os roteiros estão aprovados e deixa novamente espaço para
sugestões. Thiago explica que não tiveram dúvidas e que irão enviar os comentários via
formulário. Nilvan também perguntou se poderia acrescentar algo ou se o roteiro já
estaria fechado. Ewerton reforça que pode enviar pelo formulário e que serão
considerados.
7. Por não ter mais questionamentos ou comentários, a reunião é encerrada.
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ANEXO XX – Slides de apresentação dos roteiros a agências, guias e operadores

29/09/2020

Equipe técnica

Plano Diretor
de Turismo
São Sebastião
2020
Elaboração de Roteiros (28/09)

1

Herika
Turismóloga
Especialista em
Planejamento Urbano

Igor
Urbanista
Especialista em
Geotecnologias
Mestre em
Planejamento e Gestão
Territorial

Tamires
Engenheira Ambiental
Urbana

Gabriel
Economista
Mestre em Economia

Ewerton
Turismólogo
Mestre em Arquitetura
e Urbanismo
Doutorando em
Planejamento e Gestão
Territorial

2

Etapas

01

02

Etapa 1 Plano
de Trabalho

Etapa 2 –
Pesquisa de
Demanda
Turística

03

04

05

Etapa 3 –
Revisão do
Plano Diretor
de Turismo

Etapa 4 –
Indicadores

Etapa 5 –
Sumário
Executivo

3

Elaboração de
Roteiros
Turísticos

4

Oficina Participativa
Elaboração de Roteiros

Participe pelo Formulário
Convidados: Agências e Guias de Turismo

Convidados: Agências e Guias de Turismo

Tempo Estimado: 1 hora

Tempo Estimado: 1 hora

Contexto e Apresentação
Segmentos Contemplados
Turismo de Sol e Praia
Turismo Cultural
Ecoturismo
Turismo Náutico

5

6

1
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29/09/2020

Roteiro Imaginários e Saberes Caiçaras
Turismo Cultural

Bairro São Francisco
• Roteiro a pé
• Total do Percurso: 1,1 km
• Tempo Estimado: 2:30
Possibilidade de Integração com o Turismo Náutico.

7

8

Estratégias e Modos de Operação

Roteiro São Sebastião é o Paraíso

Roteiros de Qualidade x Desconhecimento

Ecoturismo

Trilha Ribeirão de Itu
Degustação de Experiências
Parada 1 – Contextualização

Roteiros menores

Parada 2 - Preservação em São Sebastião Parada 3 – Flora

Passaporte São Sebastião

Parada 4 - Paraíso

Experiências

Parada 5 – Fauna

Segmento Específico (Ecoturismo)
Qual a proposta?
Possibilidades

Descontos e Prêmios?

9

10

Obrigado

Na Ponta da Língua
Turismo de Sol e Praia | Gastronomia

Rua da Praia
Concentração de Restaurantes

contato@planisaconsultoria.com.br

Pratos Menores (Tapas)
Incentivo aos Bares e Restaurantes

Qual a proposta?

11

12

2
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ANEXO XXI – Formulário de validação dos roteiros junto às agências, operadores
e guias
21/10/2020

Elaboração de Roteiros

Elaboração de Roteiros
Estamos iniciando elaborando os roteiros e gostaríamos de conhecer sua opinião.
Essa pesquisa leva apenas 5 minutos.
Atenciosamente,
Ewerton e Herika
Planisa
*Obrigatório

1.

Escolha o segmento do seu roteiro *
Marcar apenas uma oval.
Turismo Sol e Praia
Ecoturismo / Aventura
Turismo Cultural
Turismo Náutico

Entendendo o Segmento

2.

Na sua opinião, quais os principais atrativos deste segmento?

3.

Como você avalia os roteiros já existentes para o segmento?

Proposta Inicial

https://docs.google.com/forms/d/1H6kwbZmNDPpBaGFiqxnA5IRVcMXbmtZh69I_SvFJ914/edit

1/2
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ANEXO XXII – Ata de reunião com COMTUR para aprovação do Plano Diretor de
Turismo
Reunião 20/10/2020
Participantes: Ewerton, Jucilei (SETUR), Marco (Presidente COMTUR) e demais
membros COMTUR
14h00
Objetivo: apresentação da Revisão do Plano Diretor de Turismo
1. Por orientação do presidente do COMTUR aguardamos alguns minutos para
chegada dos demais membros.
2. A reunião foi iniciada por volta das 14:10. O presidente (Marco) fez
considerações iniciais sobre o trabalho e manifestou satisfação sobre o que pode
acompanhar dos trabalhos da Planisa.
3. Ewerton recebeu a palavra e iniciou sua apresentação mencionando que a
participação do COMTUR em todas as etapas foi fundamental para o resultado,
em especial, como forma de superar as adversidades proporcionadas pela
pandemia do Covid-19. Agradeceu ainda a recepção da SETUR e
empreendedores (Marco e Thiago) na visita técnica realizada pela Planisa.
4. A apresentação teve foco nos resultados da revisão. Tratou individualmente de:
Pesquisa de Demanda (Perfil do Visitante); Caracterização Territorial e do
Turismo; Inventário da Oferta Turística; Diagnóstico e Prognóstico; e, Plano de
Ação. Ewerton destacou o trabalho minucioso de revisão também em tópicos
como a caracterização – atualização dos dados – e, principalmente, a presença
constante de mapas que ajudam a ilustrar o conteúdo. Inclusive, apontou este
último como principal avanço quando comparada com a apresentação do PDT
2018. Ao final deste bloco, revisou de maneira detalhada a forma de análise e
apresentação dos resultados da avaliação da oferta turística.
5. Deu ênfase aos indicadores e a planilha como uma forma de controle dos
resultados e transparência do processo. Por respeito ao tempo, não apresentou
a planilha.
6. Por fim, apresentou o Sumário Executivo e seu layout. Destacou a importância
dos elementos gráficos como os mapas, quadros resumos e figuras.
7. Encerrada a apresentação, o presidente (Marco) parabenizou a equipe e
manifestou muita satisfação com os resultados. Um comentário similar foi feito
pelo Conselheiro Pedro.
8. Aberta a votação, a revisão do Plano Diretor de Turismo foi aprovada por
unanimidade e sem ressalvas.
9. A reunião foi encerrada as 15:05.
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ANEXO XXIII – Slides de reunião com COMTUR para aprovação do Plano Diretor
de Turismo
21/10/2020

Etapas

Plano Diretor
de Turismo
São Sebastião
2020

01

02

03

04

05

Etapa 1 –
Plano de
Trabalho

Etapa 2 –
Pesquisa de
Demanda
Turística

Etapa 3 –
Revisão do
Plano Diretor
de Turismo

Etapa 4 –
Indicadores

Etapa 5 –
Sumário
Executivo

Reunião COMTUR
19 de Outubro de 2020

1

2

Produtos

Cronograma de execução

• Pesquisa de Demanda

Etapas

• Inventário da Oferta Turística

1. Plano de Trabalho

• Revisão do Plano Diretor de Turismo

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Mês 5

Mês 6

3. Revisão do Plano Diretor de Turismo

• Indicadores

4. Indicadores
5. Sumário Executivo

• Plano de Ação

3

Mês 1

2. Pesquisa de Demanda

4

Etapa 2 – Pesquisa de Demanda Turística

Etapa 2 –
Pesquisa de
Demanda
Turística

Frente 1 Levantamentos e
registros de
visitantes

Frente 2 Pesquisa
qualitativa
(online/telefone)

Pesquisa de
Demanda
Turística

5

6

1
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Resultados

Metodologia - Questionário

● 20

questões referentes à perfil do turista, perfil da viagem e
avaliação do município
○

validação com a SETUR

● 370

entrevistas, que conferem uma confiabilidade de 95% nas
inferências
○

fontes acessórias: TripAdvisor, rede hoteleira e CIT

7

8

Etapa 3 – Revisão do Plano Diretor de Turismo

Etapa 3 –
Revisão do
Plano Diretor
de Turismo

1. Caracterização Territorial e do Turismo
2. Inventário da Oferta Turística
3. Diagnóstico e Prognóstico
4. Plano de Ação

9

10

Caracterização Territorial e do Município

Território e Demografia
População

Área

402,40
km 2

Taxa geométrica de crescimento
anual da população

1,68 %
a.a.

11

Densidade demográfica (alta)

87.135

216,54

habitantes

(hab./km 2)

Grau de urbanização

98,87 %

12

2
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Inventário da Oferta Turística

13

Atrativos Naturais

14

Atrativos Culturais
Etapa 3 –
Diagnóstico e
Prognóstico

15

16

Avaliação Plano de Turismo 2018

Avaliação Qualitativa

Avaliação Quantitativa
Entrevista Secretaria de Turismo
▪ Andamento PDT 2018

Avaliação Qualitativa
Atas do Conselho de Turismo (COM TUR) e
Conselho de Cultura (CM PC)
Entrevista COM TUR (Formulário)
▪ Relevância das Ações

17

18

3
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Avaliação Quantitativa

Ações Prioritárias

O PDT 2018 previu 100 Ações Previstas

▪

100%

Ampliar o sistema de coleta e tratamento de esgoto

▪

100%

Elaborar plano de marketing para São Sebastião

▪

91%

Fortalecer o posicionamento do destino, com promoção específica para o segmento (Turismo Náutico)

▪

91%

Prover infraestrutura de apoio, acesso e sinalização turística adequada aos atrativos (Ecoturismo)

▪

91%

Criar roteiros turísticos regionais, valorizando os segmentos prioritários

▪

91%

Dar visibilidade aos resultados dos indicadores e utilizá-los na tomada de decisão do setor

▪

91%

Definir e implantar programa de atração de investimentos para o setor

▪

91%

Elaborar estudo de inteligência de mercado para estruturar a comercialização do destino

▪

91%

Universalizar o atendimento do sistema de abastecimento de água e reduzir seu índice de perdas

▪

91%

Reduzir a sazonalidade

▪ [64] Diretrizes do Plano Nacional de Turism o (2018 – 2022)
Fortalecimento da Regionalização
M elhoria da Qualidade e Competitividade
Incentivo à Inovação
Promoção à Sustentabilidade
▪ [36] Segm entos e Territórios Prioritários

Pesquisa realizada em Junho/2020 [11 Respostas]

19

20

Maresias

Maresias

A Praia de M aresias é responsável por
m ais de 93% das 3.473 avaliações
consideradas para análise do bairro. As
demais 239 avaliações são referentes aos
seguintes atrativos:
▪ Trilha M aresias-Paúba,
▪ Fosso do Caetano,
▪ Capela de São Benedito e Sant’Anna,
▪ Bendita Feirinha
▪ Beco da M ulher M aravilha.

21

22

Avaliação por Bairros

São Francisco
As atividades náuticas são o ponto forte
do local. Contudo, a praia de São Francisco
apresenta o pior índice de balneabilidade
do m unicípio. Conforme dados da CETESB,
a praia esteve imprópria em 70% do tempo
em 2019.
Além da praia, o Convento Nossa Senhora
do Am paro é parte da oferta, um importante
atrativo cultural. A construção do século XVII
é protegida pelo CONDEPHAAT (órgão de
preservação do patrimônio estadual).

23

24

4
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São Francisco

Balneabilidade e Avaliação
Exemplo de Porto Grande

*58 Avaliações e Comentários

25

26

Balneabilidade e Avaliação

Conclusões | Segmentação do Turismo
SEGM ENTO CONSOLIDADO

SEGM ENTOS EM DESENVOLVIM ENTO

Turism o de Sol e Praia
Segmento consolidado
Forte dependência e sazonalidade

Ecoturismo (Prioridade)
Turismo Cultural
Turismo Náutico

27

28

Análise SWOT
Fatores Internos
Controle e Atuação do Município
Forças
Fraquezas
Fatores Externos
Fora do alcance do Município
Oportunidades
Ameaças

29

Desafios
▪ A retomada do turismo após a pandemia é o principal desafio nos
próximos anos.
• Além deste, de maneira geral, a ampliação do saneamento básico e
universalização do acesso à água são os principais desafios. Tais ações
possuem impacto direto na balneabilidade das praias e percepção da
qualidade pelo visitante. Além do turismo, são fundamentais para o bemestar e vida da população local.
• A redução dos impactos da sazonalidade é um desafio comum para todas
as cidades relacionadas ao Turismo de Sol e Praia.
+ Diversificação da oferta e segmentação
+ Qualificação da mão-de-obra local.
• A relação entre turismo e meio ambiente está entre as potencialidades do
município e pode ajudar no desafio anterior.
+ Controle e regularização da expansão urbana.
+ Controle da capacidade de carga e reduzir os impactos em atrativos
naturais.
+ Gestão dos usos públicos nas Unidades de Conservação
+ Regulamentação das atividades de ecoturismo

30

5
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Etapa 4 - Indicadores
•

Proposição de indicadores de acompanhamento da execução e monitoramento dos resultados do Plano de Turismo;

Serão definidos indicadores de monitoramento e avaliação para a execução dos planos, programas, ações, projetos e roteiros
turístico detalhados pelo serviço dessa consultoria. Todos os indicadores definidos, assim como critérios de avaliação e métodos de
acompanhamento seguirão parâmetros de transparência e gestão participativa, e deverão ser validados pela SETUR e COMTUR.

Demais
Produtos

•

Elaboração de memorial de cálculo;

O memorial apresentará a justificativa, forma de cálculo dos indicadores, fontes dos dados, periodicidade e responsável pelo cálculo
e divulgação.

•

Elaboração de agenda de acompanhamento de implantação e quadro de metas do Plano Municipal de Turismo.

De forma detalhada, o quadro de metas contemplará a agenda ou cronograma de execução, no sentido de viabilizar que a sociedade
civil, representada pelo COMTUR, acompanhe, calcule os indicadores e avalie a execução dos projetos.

31

32

Etapa 5 – Sumário Executivo

Equipe
técnica

33

34

Equipe técnica

Obrigado!
Herika
Turismóloga
Especialista em
Planejamento Urbano

35

Igor
Urbanista
Especialista em
Geotecnologias
Mestre em
Planejamento e Gestão
Territorial

Tamires
Engenheira Ambiental
Urbana

Gabriel
Economista
Mestre em Economia

contato@planisaconsultoria.com.br

Ewerton
Turismólogo
Mestre em Arquitetura
e Urbanismo
Doutorando em
Planejamento e Gestão
Territorial

36
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ANEXO XXIV – Ata de reunião de validação com a SETUR

Data: 22 de setembro de 2020
11h00
Participantes: Jucilei, Adriana Balbo, Gabriel e Igor
Apresentação dos Indicadores de Monitoramento (Etapa 4)

1. Gabriel apresentou a referência teórica e justificativa para utilização de indicadores de
monitoramento em políticas públicas de turismo
2. Quanto à metodologia utilizada para definição dos indicadores de monitoramento,
Gabriel apresentou as referências e modelo de construção de indicadores principais e
subindicadores, em relação indireta ao Plano de Ação.
3. Foram apresentados os 8 indicadores, seus subindicadores e as ramificações de cada
um, responsáveis pela memória de cálculo dos indicadores
4. Jucilei levantou uma preocupação para as ações continuadas, onde a indicação de ação
concluída não contemplaria, pois são ações não finalizadas, mas permanentes.
5. Gabriel sugeriu como solução para as ações continuadas a definição de uma rotina
(periodicidade) para as ações contínuas, possibilitando a repetição das ramificações
nos períodos determinados.
6. Jucilei concordou com essa agenda de ações contínuas, com uma periodicidade
contínua. Não apenas para as ações de marketing e educação, mas para as ações de
infraestrutura, quantificando as metas de infraestrutura
7. A empresa incluirá novas ramificações para atender às ações continuadas, definindo a
periodicidade, e ações estruturais, incluindo as metas de execução para cada
ramificação.
8. Gabriel apresentou a planilha de monitoramento e cálculo dos indicadores
9. A empresa incluirá uma opção de status intermediária (iniciado/em andamento)
10. Por fim, foram apresentadas as metas e agenda de execução.
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ANEXO XXV – Slides de apresentação dos indicadores à SETUR
25/09/2020

Etapas

Plano Diretor
de Turismo
São Sebastião
2020

01
Etapa 1 Plano
de Trabalho

02
Etapa 2 –
Pesquisa de
Demanda
Turística

03

04

05

Etapa 3 –
Revisão do
Plano Diretor
de Turismo

Etapa 4 –
Indicadores

Etapa 5 –
Sumário
Executivo

4. Indicadores de Monitoramento
do PDT

1

2

Etapa 4 – Indicadores de Monitoramento

1. Acompanhamento por indicadores

Parte 1:
Acompanhamento por
indicadores

2. Metodologia
3. Indicadores do PDT 2020
4. Metas

3

4

O que é um indicador e para que serve?
• Indicadores:
•
•

Ferramentas composta por variáveis
Interpretações sobre os fenômenos a que se referem

Parte 2:
Metodologia

• Devem refletir performance de implementação da política
•
•

Compatibilidade da execução com a estratégia estabelecida

Melhoria organizacional, agilidade e auxílio à identificação de problemas, à análise de risco, à correlação de áreas estratégicas e à priorização
de estratégias e ações de investimento (BARROS, 2005).

• Instrumento relevante para a elaboração das políticas públicas de desenvolvimento sustentável
•

5

Organização Mundial do Turismo considera a necessidade da utilização de indicadores são instrumentos para o monitoramento

6

1
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Ideia norteadora: progressão do PDT
• Percentuais de ações executadas:
•
•

Base no Plano de Ação

Parte 3:
Indicadores

Relação não é direta : agrupamento e transversalidade ao Plano

• Indicador Geral → Indicadores → Subindicadores → Ramificações
• 8 Indicadores
• 20 Subindicadores
• 90 Ramificações
• Lógica de construção:
Indicador Geral ← Indicadores ← Subindicadores ← Ramificações

7

8

1. Tomada de decisão com base em dados

2. Roteiros turísticos

• Base de dados de caracterização e quantificação do turismo

• Roteiro autoguiado

• Estudo de inteligência de mercado

• Roteiro local
• Roteiro regional
• Operação dos roteiros

9

10

3. Captação e utilização de recursos
financeiros

4. Promoção do setor turístico

• Investimento privado

• Promoção da produção artesanal

• Investimento público

• Qualificação profissional
• Feirinha Caiçara

11

12

2

542
Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

25/09/2020

5. Regulamentação e regularização

6. Educação ambiental

• Regularização das atividades turísticas

• Consumo de água

• Gerenciamento de áreas ambientais
preservadas, UCs e ocupação das faixas
de praia

• Lixo em atrativos

13

• Importância de áreas de preservação
ambiental

14

7. Infraestrutura em atrativos turísticos
• Ampliação de acesso à água e tratamento de
esgoto

8. Marketing
• Plano de Marketing e posicionamento de
destino

• Manutenção e limpeza das praias
• Novas estruturas e melhorias

15

16

Planilha de acompanhamento dos
indicadores
• Preenchimento durante rotina estabelecida para monitoramento do PDT
•

Sugestão: acompanhamento não superior a trimestral

http://bit.ly/indicadoresPDTSSeb2020

17

Parte 4:
Monitoramento e metas

18

3
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Planilha de acompanhamento dos
indicadores

Ano 1: alta prioridade e baixa
complexidade

• Metas são muito importantes para direcionamento de ações e cumprimento do planejamento

Indicador geral: 18%

•

i) “Tomada de decisão com base em dados”: 66,7%

C onstrução baseada nas p riorizações previam ente indicadas e no g rau d e com p lexid ad e d as ações:

•
•
•

A no 1: conclusão das ações de alta prioridade e b aixa com p lexid ad e

ii) “Roteiros turísticos”: 0%

A no 2: conclusão de todas ações de b aixa com p lexid ad e

iii) “Captação e utilização de recursos financeiros”: 16,7%
iv) “Promoção do setor turístico”: 0%

A no 3: conclusão de todas as ações

v) “Regulamentação e Regularização”: 0%
vi) “Educação ambiental”: 0%
vii) “Infraestrutura em atrativos turísticos”: 12,2%
viii) “Marketing”: 66,7%

19

20

Ano 2: todas as ações de baixa
complexidade
Indicador geral: 65,7%

Equipe
técnica

i) “Tomada de decisão com base em dados”: 100%
ii) “Roteiros turísticos”: 75%
iii) “Captação e utilização de recursos financeiros”: 50%
iv) “Promoção do setor turístico”: 66,7%
v) “Regulamentação e Regularização”: 25%
vi) “Educação ambiental”: 100%
vii) “Infraestrutura em atrativos turísticos”: 41,7%
viii) “Marketing”: 66,7%

21

22

Equipe técnica

Obrigado!
Herika
Turismóloga
Especialista em
Planejamento Urbano

23

Igor
Urbanista
Especialista em
Geotecnologias
Mestre em
Planejamento e Gestão
Territorial

Tamires
Engenheira Ambiental
Urbana

Gabriel
Economista
Mestre em Economia

contato@planisaconsultoria.com.br

Ewerton
Turismólogo
Mestre em Arquitetura
e Urbanismo
Doutorando em
Planejamento e Gestão
Territorial

24
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ANEXO XXVI – Ata da Audiência Pública do PDT de 25 de novembro de 2020

Ata da Audiência Pública do Plano Diretor de Turismo 2020
25 de novembro de 2020
14h00 as 16h00
Transmissão

ao

vivo

pelo

youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=nNB6ArqLXTM
Objetivo: apresentação pública do resultado do trabalho de revisão do Plano
Diretor de Turismo de 2020
1. A reunião teve início às 14h00 com a abertura do Igor Borges, urbanista,
responsável técnico pela empresa Planisa, consultoria contratada para revisão
do Plano Diretor de Turismo 2020, o qual fez uma breve introdução sobre os
objetivos da audiência pública, das etapas do trabalho e dos produtos entregues.
Em seguida a palavra foi passada para o Prefeito, Felipe Augusto.
2. O Prefeito, Felipe Augusto, falou sobre a importância do turismo para o
município, os investimentos realizados pela Prefeitura e o papel fundamental da
Secretaria de Turismo para o desenvolvimento sustentável do turismo em São
Sebastião. O prefeito destacou os investimentos em infraestrutura, em feiras e
eventos, saneamento básico, pavimentação, estruturas de saúde, revitalização
de praças, melhorias de bairros, em ecoturismo. Sobre o Plano Diretor de
Turismo, o prefeito defendeu a importância deste instrumento como orientador
para o planejamento municipal, definição de metas e instrumentos de
monitoramento. Após agradecer a participação de todos os presentes, a palavra
foi passada para o Igor Borges.
3. O Igor lembrou sobre a importância da assinatura da lista de presença e passou
a palavra para o presidente do Conselho Municipal de Turismo, Marco Césare
Perrotti.
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4. Com a palavra, o presidente do Comtur, Marco, agradeceu pela importância e
apoio que o Conselho tem recebido pelo Executivo Municipal, assim como fez
elogios à Planisa, consultoria contratada, pelo excelente trabalho de elaboração
do PDT, mesmo com as dificuldades impostas pelo período de pandemia e de
restrições de circulação, o qual ele avalia como excelente, rico em pesquisas e
levantamentos e como uma ferramenta prática para monitoramento e
acompanhamento do Plano de Ações.
5. Retomando a palavra, o Igor agradeceu ao Comtur, representado pelo Marco, e
passou a palavra para o Ewerton Moraes, turismólogo, responsável técnico pela
execução do PDT.
6. Após os agradecimento à mesa e aos presentes, Ewerton iniciou a apresentação
do PDT, começando pela apresentação da equipe técnica de profissionais que
participaram da elaboração do PDT, composta por ele mesmo, Ewerton –
turismólogo, Igor – urbanista, Herika – turismóloga, Tamires – engenheira
ambiental urbana e Gabriel – economista.
7. Inicialmente o Ewerton justificou sobre a importância do planejamento do
turismo, sobre o processo de planejamento e sobre a Estância Turística. Ele
apresentou as etapas do trabalho e seus produtos. O primeiro produto
apresentado foi a Pesquisa de Demanda Turística, que contou com 370
entrevistas a turistas e visitantes, além de fontes acessórias como dados de
avaliações em site de avaliações turísticas, com mais de 14.000 avaliações. O
resultado da pesquisa foi apresentado através do perfil do visitante. Em seguida,
Ewerton apresentou os dados gerais de caracterização do município, suas
estruturas de apoio, localização e arranjos territoriais, seus atrativos turísticos
naturais e culturais distribuídos de forma territorial. O próximo item
apresentado foi o diagnóstico e prognóstico, partindo de uma avaliação
quantitativa e qualitativa das ações executadas e não executadas do PDT 2018,
complementando com uma avaliação qualitativa e quantitativa de cada bairro,
concluindo com os segmentos consolidado (sol e praia) e em desenvolvimento
ecoturismo, cultural, náutico), explicando a metodologia SWOT, utilizada na
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avaliação, que indicou as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, nos
ambientes interno e externo. Ainda no diagnóstico, o PDT indicou os principais
desafios para o desenvolvimento do turismo nos próximos 3 anos. Por fim, o
último produto apresentado foi o Plano de Ações, organizado em programas e
ações prioritárias e viáveis para execução. Concluindo a apresentação aos 58
minutos e abrindo para questões.
8. O Igor acrescentou que o foi disponibilizado para consulta pública todo o
material do PDT através de um link de consulta pública na descrição do vídeo e
em edital de convocação há 1 semana. Ele informou que cada contribuição será
respondida por email de forma detalhada, justificando as contribuições
acolhidas ou impossíveis de acolhimento. O Igor justificou a necessidade do
trabalho online e a importância da extrema participação do Comtur, em razão
das restrições de circulação, desenvolvimento de forma amplamente
participava, que também contou com a participação das agências de turismo e
da rede hoteleira. Todas as ações apresentadas no Plano foram amplamente
discutidas com o Comtur e com a Secretaria de Turismo. Sobre os assuntos
relacionados a outras políticas públicas, ele justificou a importância da
participação popular na elaboração dos instrumentos da política urbana, do
saneamento básico, da cultura, da segurança, entre outros.
9. Ewerton selecionou algumas perguntas no chat para responder, mesmo assim
ele disponibilizou o email da empresa para responder às considerações. O
turismólogo esclareceu mais uma vez as metodologias utilizadas, justificando
que foi feito um cruzamento de fontes, a exemplo do TripAdvisor, de forma
complementar a outras fontes principais.
10. A Maria Clara perguntou no chat quais as perspectivas do Plano para o turismo
pós pandemia e o Raoul perguntou sobre o controle de som nas praias.
Perguntas respondidas pelo Ewerton, iniciando pela pandemia, que beneficiará
o turismo regional, especialmente o turista com origem em São Paulo, ainda
nesse tema, com relação à capacitação técnica para as novas regras de segurança
sanitária. Com relação ao som e controle nas praias, o técnico respondeu que
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trata-se de um política pública de outros departamentos, mas com relação ao
controle de acesso, que é essencial garantir o controle de visitantes nas trilhas.
11. Akemy e Ana Gabriel perguntaram sobre o turismo histórico cultural e sobre as
perspectivas do Sítio Arqueológico. O turismólogo iniciou pelo Sítio
Arqueológico, que apresenta um diferencial como produto de aventura e
cultural, essencial com monitora. Nesse sentido, o PDT prevê capacitação técnica
em monitoria e investimento em infraestrutura de segurança nas trilhas.
12. Em questão sobre acessibilidade o turismólogo respondeu sobre a previsão de
ação de infraestrutura de acessibilidade nas trilhas. Há ainda projeto de
infraestrutura de acessibilidade para os atrativos turísticos.
13. Sobre a importância do turismo na geração de emprego e desenvolvimento
econômico, o Igor indicou uma das ações do PDT com relação à formalização e
qualificação profissional. Ewerton completou destacando a função social de
geração de renda através do turismo, que pretende modificar a mentalidade com
mais formação e educação.
14. Roberta rosa perguntou sobre a metodologia da pesquisa de demanda e sobre a
caracterização dos bairros. Ewerton esclareceu que foi utilizado como fonte
acessória à pesquisa os dados de 5 anos do TripAdvisor, a fim de buscar a
realidade do que o visitante fala sobre o destino, validando os resultados das 370
entrevistas online. Ele também respondeu às perguntas sobre o motivo de não
terem entrevistado os moradores, pois trata-se de uma plano de turismo, que
visa identificar o perfil do cliente, ou seja, o turista.
15. Com relação à questão de escutar os moradores, Igor esclareceu que outros
instrumento de planejamento territorial e políticas públicas contemplam esta
demanda, como o Plano Diretor Urbano ou o Plano de Saneamento Básico, que
define essas políticas a partir da escuta da população. Foi acrescentando que na
etapa de caracterização territorial e do turismo todos os instrumentos
disponíveis no município foram analisados e constam no PDT.
16. Outra questão é com relação ao visitante de um dia. O Ewerton justificou que já
existe uma organização para esta demanda no município, que direciona esta
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demanda de ônibus e vans para o Balneário dos Trabalhadores. Não é possível
controlar o visitante de um dia que utiliza carro de passeio.
17. Como o PDT define o controle de acesso de visitantes foi outra questão
abordada, onde o turismólogo indicou que o Plano prevê o controle através do
transporte e embarque, a exemplo das ilhas, que devem ter um controle a partir
do porto de embarque dos passageiros.
18. O José Paulo Saraiva criticou que o PDT foi elaborado através de sites e não
através de conversas com os empresários. Ewerton esclareceu que o espaço do
empresário de turismo está representado no Comtur. O Conselho Municipal de
Turismo é o espaço adequado para representação dos empresários do setor,
onde há extrema representatividade. Todas as etapas do PDT foram validadas e
discutidas com o Comtur.
19. Finalizando o espaço para resposta às perguntas, Igor destacou a
disponibilidade do material para consulta pública e o email para envio de
contribuições, garantindo que todas as contribuições serão respondidas, mesmo
as que não forem acolhidas. Ele reforçou que todas as etapas do plano foram
discutidas e validadas em reuniões, com atas, disponíveis nos anexos do PDT.
Ainda foi lembrado que foi disponibilizado um resumo (sumário executivo) com
cerca de 30 páginas, com layout mais gráfico e versão para leitura em celular.
20. A reunião foi finalizada às 16h00, com agradecimentos aos participantes que
interagiram no chat, aos funcionários da Prefeitura e aos membros do Comtur.
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Figura 60 Abertura da audiência pública e composição da mesa

Figura 61 Fala introdutória do Prefeito Felipe Augusto
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Figura 62 Fala introdutória do presidente do Comtur Marco Césare Perrotti

Figura 63 Apresentação dos resultados do PDT pelo técnico responsável
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Figura 64 Apresentação dos resultados do PDT

Figura 65 Apresentação dos resultados do PDT
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Figura 66 Equipe técnica respondendo às questões colocadas através do chat

Figura 67 Indicador de mensagens recebidas durante a audiência pública
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Figura 68 Indicador de quantidade de espectadores ao vivo na audiência pública

Figura 69 Indicador da quantidade de pessoas que visualizaram o vídeo da audiência pública
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Figura 70 Indicadores do perfil dos espectadores da audiência pública
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Slides da apresentação da Audiência Pública
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EQUIPE TÉCNICA

Herika
Turismóloga
Especialista em
Planejamento Urbano

1

Igor
Urbanista
Especialista em
Geotecnologias
Mestre em Planejamento
e Gestão Territorial

Tamires
Engenheira Ambiental
Urbana

Gabriel
Economista
Mestre em Economia

Ewerton
Turismólogo
Mestre em Arquitetura e
Urbanismo
Doutorando em
Planejamento e Gestão
Territorial

AU D IÊ N C IA PÚ B L IC A | 25 D E NO V E M B R O

DE

2020

AU D IÊ N C IA PÚ B L IC A | 25 D E NO V E M B R O

DE

2020

AU D IÊ N C IA PÚ B L IC A | 25 D E NO V E M B R O

DE

2020

2

SEJAM BEM -VINDOS!

ETAPAS

Por que planejar o turismo?
Como funciona o processo de
planejamento?
O que é Estância Turística?
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PRODUTOS

CRONOGRAMA

DE

EXECUÇÃO

Pesquisa de Demanda
Inventário da Oferta Turística
Revisão | Plano Diretor de Turismo
Indicadores
Plano de Ação
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PARTICIPAÇÃO ONLINE

NÃO SE ESQUEÇA DE ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA (GOOGLE FORMULÁRIO) PELO LINK ENVIADO.
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PESQUISA

DE

DEMANDA TURÍSTICA

370 entrevistas
Confiabilidade de 95%

RESULTADOS

Frente 1 Levantamentos
e registros de
visitantes

Frente 2 Pesquisa
qualitativa
(online/telefone)

Fontes Acessórias
TripAdvisor,
Rede Hoteleira
CIT

Pesquisa de
Demanda
Turística
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REVISÃO

DO

PLANO DIRETOR

DE

TURISMO

Caracterização Territorial e do Turismo
Inventário da Oferta Turística
Diagnóstico e Prognóstico
Plano de Ação
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12

2
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TERRITÓRIO

E

DEMOGRAFIA

CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL

População

Área

402,40

Densidade demográfica (alta)

87.135
habitantes

km 2

Taxa geométrica de crescimento
anual da população

216,54
(hab./km 2)

Grau de urbanização

1,68 %
a.a.

98,87 %
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INVENTÁRIO

DA

OFERTA TURÍSTICA

INVENTÁRIO

DA

OFERTA TURÍSTICA

ATRATIVOS NATURAIS
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INVENTÁRIO

DA

OFERTA TURÍSTICA

SERVIÇOS

E

EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS

ATRATIVOS CULTURAIS
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SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS
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AVALIAÇÃO PLANO

Capa Diagnóstico e Prognóstico

DE

TURISMO 2018

Avaliação Quantitativa
Entrevista Secretaria de Turismo
▪ Andamento PDT 2018
Avaliação Qualitativa
Atas do Conselho de Turismo (COMTUR)
e Conselho de Cultura (CMPC)
Entrevista COMTUR (Formulário)
▪

21

Relevância das Ações

22

AVALIAÇÃO QUALITATIVA

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA

O PDT 2018 previu 100 Ações Previstas

▪ [64] Diretrizes do Plano Nacional de Turismo (2018 – 2022)
Fortalecimento da Regionalização
Melhoria da Qualidade e Competitividade
Incentivo à Inovação
Promoção à Sustentabilidade
▪ [36] Segmentos e Territórios Prioritários
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AÇÕES PRIORITÁRIAS

AVALIAÇÃO

POR

BAIRROS

▪

100%

Ampliar o sistema de coleta e tratamento de esgoto

▪

100%

Elaborar plano de marketing para São Sebastião

▪

91%

Fortalecer o posicionamento do destino, com promoção específica para o segmento (Turismo Náutico)

▪

91%

Prover infraestrutura de apoio, acesso e sinalização turística adequada aos atrativos (Ecoturismo)

▪
▪

91%
91%

Criar roteiros turísticos regionais, valorizando os segmentos prioritários
Dar visibilidade aos resultados dos indicadores e utilizá-los na tomada de decisão do setor

▪

91%

Definir e implantar programa de atração de investimentos para o setor

▪ Capela de São Benedito e Sant’Anna,

▪

91%

Elaborar estudo de inteligência de mercado para estruturar a comercialização do destino

▪ Bendita Feirinha

▪

91%

Universalizar o atendimento do sistema de abastecimento de água e reduzir seu índice de perdas

▪ Beco da Mulher Maravilha.

▪

91%

Reduzir a sazonalidade
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A PRAIA DE MARESIAS é responsável por mais
de 93% das 3.473 avaliações consideradas para
análise do bairro. As demais 239 avaliações são
referentes aos seguintes atrativos:
▪ Trilha Maresias-Paúba,
▪ Fosso do Caetano,

DE

2020

25

AU D IÊ N C IA PÚ B L IC A | 25 D E NO V E M B R O

DE

2020

AU D IÊ N C IA PÚ B L IC A | 25 D E NO V E M B R O

DE

2020

AU D IÊ N C IA PÚ B L IC A | 25 D E NO V E M B R O

DE

2020

26

MARESIAS

SÃO FRANCISCO

As atividades náuticas são o ponto forte do local.
Contudo, a praia de São Francisco apresenta o
pior índice de balneabilidade do município.
Conforme dados da CETESB, a praia esteve
imprópria em 70% do tempo em 2019.
Além da praia, o Convento Nossa Senhora do
Amparo é parte da oferta, um importante atrativo
cultural. A construção do século XVII é protegida
pelo CONDEPHAAT (órgão de preservação do
patrimônio estadual).
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SÃO FRANCISCO

BALNEABILIDADE

E

AVALIAÇÃO

*58 Avaliações e Comentários
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BALNEABILIDADE

E

AVALIAÇÃO

CONCLUSÕES | SEGMENTOS

DO

TURISMO

Exemplo de Porto Grande
SEGM ENTO CONSOLIDADO

Turismo de Sol e Praia
• Segmento Consolidado
• Forte dependência e sazonalidade

SEGM ENTOS EM DESENVOLVIM ENTO

Ecoturismo (Prioridade)
Turismo Cultural
Turismo Náutico
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ANÁLISE SWOT

ANÁLISE SWOT

Fatores Internos
Controle e Atuação do Município
Forças
Fraquezas
Fatores Externos
Fora do alcance do Município
Oportunidades
Ameaças
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ANÁLISE SWOT

DESAFIOS
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PLANO

Plano de Ações

37

AÇÕES
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PLANO
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AÇÕES

PLANO
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Lista de presença
Carimbo
de
data/hora Email
25/11/2020
13:57:56 guipettasantos@gmail.com
25/11/2020
13:58:40 kiko@veleiroencantado.com

Nome
Guilherme
Petta

Segmento
representa

que

Colégio Progresso (aluno)

25/11/2020
13:58:42 zanamara1972@gmail.com

Francisco
Napoli
ROSANA
MARA
FERRAIOLO
ALVAREZ

25/11/2020
13:59:49 marcelo.barbara@lanxcapital.com

Marcelo
Barbará

25/11/2020
14:00:31 otholino11@gmail.com
25/11/2020
14:01:27 presidenciasabu@uol.com.br

Othon
Colégio Progresso
Raoul Cardinali
Jr
Sabu Oscip Barra do Una

Associado SABU

COLÉGIO PROGRESSO
Tenho casa em Barra do
Una e um sitio no Sertão de
Barra do Una.

25/11/2020
14:01:32 usuarioanonimo2@gmail.com
25/11/2020
14:01:39 melseleghin@gmail.com

CAIO SILVANO
SIQUEIRA
Independente.

25/11/2020
14:02:29 Mahsantos0808@gmail.com
25/11/2020
14:02:29 gelbustamante@gmail.com

Maria Clara dos
Santos Vale
Aluna colégio progresso
Angélica
Bustamante
ONGs

25/11/2020
14:02:55 loborosana@uol.com.br

Rosana Lobo
Natividade
Oscip Sabu Barra do Una

Melissa

Colégio Progresso

25/11/2020
14:03:13 vitoriapagotoss@gmail.com

DANIEL
CORREA
MENDES
aluno colégio progresso
Vitória
de
Souza Moreira 3º
ANO
Colégio
Pagoto
Progresso São Sebastião

25/11/2020
14:03:24 yasmincaldeirapts@gmail.com

Yasmin
Caldeira

25/11/2020
14:03:12 danielcmendesrm@gmail.com

25/11/2020
14:03:25 anagabrielageo@gmail.com
25/11/2020
14:03:27 Mikelli_15@hotmail.com

Colégio Progresso
Professora no ensino de
Turismo e Meio Ambiente geógrafa, mestre e doutora
nas áreas de planejamento
e gestão do território e
ANA
ciências
ambientais.
GABRIELA DE Atualmente,
professora
JESUS
nos colégios Progresso e
ARAUJO
ETEC São Sebastião.
Antonia
Mikaelle
dos
Santos Costa
Turismo
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Carimbo
de
data/hora

Nome

Segmento
representa

25/11/2020
14:03:32 mauricio@tocadapraia.com.br

Mauricio
Tedesco

Hotéis

25/11/2020
14:03:54 anonha.clara@gmail.com
25/11/2020
14:04:20 Felipefernandes0974@gmail.com

Ana
Clara
Morais Teixeira Colégio Progresso

25/11/2020
14:05:01 isabellenobre34@ gmail.com
25/11/2020
14:05:21 viniclimas@gmail.com

Isabelle
Nogueira Nobre Colégio Progresso
Vinicius
de Turismo e Natureza
Sousa Lima
Estudante

Email

que

Felipe

-

25/11/2020
Ana
Beatriz
14:05:25 anabeatrizbenedetti010604@gmail.com Benedetti
Colégio Progresso
25/11/2020
14:05:39 Elomota@icloud.com
Eloah
25/11/2020
14:05:39 marcosdalbom@gmail.com
25/11/2020
14:06:13 jofelixdamazio@gmail.com

Marcos
Bom
Joana
Damazio

25/11/2020
14:07:08 Gabrielsmrosa@hotmail.com

Gabriel Rosa

25/11/2020
14:07:18 jufelixdamazio@gmail.com
25/11/2020
14:07:39 jptstocco@hotmail.com

Julia
Felix 1 ano Colégio Progresso
Damazio
São Sebastião
João
Paulo
Templar
3°ano progresso

25/11/2020
14:08:25 jptstocco@hotmail.com
25/11/2020
14:08:29 kristine@prishotel.com.br

João
Paulo
Templar
3°ano progresso
Kristine
Sorensen
Hoteis

25/11/2020
14:08:31 maitefdamazio@gmail.com
25/11/2020
14:09:14 aleakemys2@gmail.com

Maitê
Felix
Damazio
Jenniffer Akemy
Dos
santos
Yoshimoto

25/11/2020
14:09:32 fatinechamon@gmail.com
25/11/2020
14:09:40 ariane.ruaspop@outlook.com

Sociedade Amigos de
Fatine Chamon Barra do Una
Ariane Araújo Colegio progresso de São
Ruas
Sebastião SP

25/11/2020
14:10:01 marilena.aymar@gmail.com

Marilena Aymar
Ortiz
Imobiliário

25/11/2020
14:11:08 vitorfreitas.santana12@gmail.com

25/11/2020
14:11:49 carmemlitoral@gmail.com

Dal
morador de Barra do Una
Felix 1 ano Colégio Progresso
São Sebastião
Aluno
do
Colégio
Progresso 1° ano E.M

3 ano Colégio Progresso
São Sebastião
3 ano colegio progresso
são sebastião

joão vitor
Estudante
Carmem Laura
Rodrigues
Celestino
da
Silva
Turismo
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Carimbo
de
data/hora

Email

Nome

Segmento
representa

que

25/11/2020
14:12:34 niuara@tocadapraia.com.br

Niuara Tedesco Hoteis pousadas

25/11/2020
14:12:39 ariane.ruaspop@outlook.com
25/11/2020
14:13:36 heleonoralarruda@gmail.com

Aluna
do
Colégio
Ariane Araújo Progresso
de
São
Ruas
Sebastião SP
HELEONORA
LOPES
SEMAM - PMSS

25/11/2020
14:17:13 tatii8914@gmail.com
25/11/2020
14:17:16 carmem.luiza100@gmail.com

Tatiana
aparecida
Colégio progresso
Carmem Luiza
Ramos da Silva Setur Caraguatatuba

25/11/2020
14:17:22 contato.goncalvesturismo@gmail.com

Vagner Pereira
Gonçalves
Gonçalves
Turismo
agência de receptivo

25/11/2020
14:17:44 alfredoportes@mpsp.mp.br
25/11/2020
14:21:58 brlucena0506@gmail.com

Alfredo
Luis Ministério
Público
Portes Neto
Promotor de Justiça
Bruno
Rodrigues
Lucena
Secretaria de Turismo

25/11/2020
14:22:05 jardilas51@hotmail.com
25/11/2020
14:22:14 Marianapokorni@gmail.com

Jardilas vieira Turismo
Mariana
de
Souza pokorni Sociedade civil

25/11/2020
14:22:14 gupinho2005@gmail.com
25/11/2020
14:22:27 j.alarcon@dtaengenharia.com.br
25/11/2020
14:22:31 roberta.rosas@me.com

Gustavo
Jorge Augusto
Figueira
Alarcón

-

aluno
Programa de Educação
Ambiental do Porto de São
Sebastião

Roberta Rosas Barra do una

25/11/2020
14:22:49 luiztowork@gmail.com
25/11/2020
14:23:49 pr.elainersb@gmail.com

Luiz Fernando
Santos Souza Colégio progresso
Elaine Rufino
da Silva Borges Secretaria de Turismo

25/11/2020
14:23:49 mouraandrea018@gmail.com
25/11/2020
14:24:37 eltomazzoni@usp.br

ANDREA
APARECIDA
MOURA
Moradora
Edegar
Luís
Tomazzoni
USP

25/11/2020
14:24:42 Mellguimaraesteixeiraaa@gmail.com
25/11/2020
14:24:58 biancapgsantos@usp.br

Mell
Bianca Paes G.
dos Santos
Pesquisadora USP

567
Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

Carimbo
de
data/hora

Email

Segmento
representa

Nome

que

25/11/2020
14:25:52 paluri@policiamilitar.sp.gov.br

Fabricio
Ricardo
Cunha

25/11/2020
14:26:12 brunozimmer@hotmail.com
25/11/2020
14:28:27 drgustavo@clinicaeufrazio.com.br

Bruno Augusto Câmara Municipal de São
Zimmer
Sebastião
Gustavo Prado
Eufrazio
Morador

25/11/2020
14:29:30 renata.kazys.oliveira@usp.br
25/11/2020
14:34:21 netoitavo@gmail.com

Renata Kazys
de Oliveira
Angelo
Itavo
Neto

Mestranda Universidade
de São Paulo (USP)
PMSS - Secretaria de
Governo

25/11/2020
14:39:25 Lima123geovana@hotmail

Geovana lima

Colegio progresso

25/11/2020
14:42:58 biancaoficial@live.com

Bianca

Munícipe

25/11/2020
14:43:15 mario.ferrarini@hotmaol.com

Mario
A Morador,
meios
Ferrarini - Guto hospedagem, náutica.

25/11/2020
14:44:53 ti.joseluis@gmail.com
25/11/2020
14:45:17 rafassoares1010@gmail.com

José
Luis
França Pereira Cidadão
Rafael Soares
Santos
Colégio Progresso

25/11/2020
15:06:43 mariana_tomazin@usp.br

Paluri 1 Companhia de Policia
Militar

Mariana
Tomazin
Edson
25/11/2020
Costamilan
15:12:32 edsonpavao@ilhadetoquetoque.com.br Pavão

Pesquisa na
Turismo - USP

área

de

de

Hotelaria

25/11/2020
15:15:14 mario.ferrarini@hotmaol.com

Mario
A Morador,
meios
de
Ferrarini - Guto hospedagem, náutica.
Núcleo São Sebastião,
25/11/2020
Leo
Ramos Parque Estadual da Serra
15:56:14 pesm.saosebastiao@fflorestal.sp.gov.br Malagoli
do Mar
25/11/2020
15:59:16

Vera lucia da
silva tiburcio
guia de turismo
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Edital de convocação da audiência pública

Edição 863 – 17 de Novembro de 2020
Extrato da Ordem de Compra – nº 32878 – Processo n.º 256COVID-19/2020
HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO
Contratado: Iniciativa Fitness Comércio de Artigos.
Acolhendo o julgamento procedido pelo Pregoeiro, HOMOLOGO e ADJUDICO, nos termos do Inciso VI do
CNPJ: 15.370.880/0001-65.
Artigo 43, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações contidas na Lei Federal nº
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
8.883/94, esse procedimento licitatório à(s) empresa(s):
Objeto: Aquisição de suporte de halter de chão para sala de reabilitação de fisioterapia motora e
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS R$ 57.000,00
Cinquenta e sete mil reais cento
respiratória para o Hospital de Clínicas de São Sebastião.
EIRELI
e cinco mil reais
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
LIFETRON BIOTECNOLOGIA LTDA
R$ 48.000,00
Quarenta e oito mil reais
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Data: 16/11/2020
Valor: R$ 192,03 (cento e noventa e dois reais e três centavos).
Ana Cristina Rocha Soares
Data: 06/11/2020.
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Extrato da Ordem de Compra – nº 32915 – Processo n.º 257COVID-19/2020
Contratado: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos Hospitalares LTDA.
CNPJ: 11.206.099/0002-80.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de medicamento para o Hospital de Clínicas de São Sebastião, Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 2.351,44 (dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos).
Data: 11/11/2020.

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO
DETERMINADO Nº 22/2020-FSPSS
O Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições,
tendo em vista o que estabelece a Lei Complementar Municipal Nº 168/2013 e suas alterações, torna
pública a lista de inscritos para o PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO, para profissional no cargo de MÉDICO ESPECIALISTA
INFECTOLOGISTA, para lotação em UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, pelo
período de 01 (um) ano, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2013 e
alterações.
RELAÇÃO DE INSCRITOS
Caroline Acquaro

Extrato da Ordem de Compra – nº 32916 – Processo n.º 258COVID-19/2020
Contratado: Servimed Comercial LTDA.
CNPJ: 44.463.156/0006-99.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de medicamento para o Hospital de Clínicas de São Sebastião, Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 4.882,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais).
Data: 11/11/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 32877 – Processo n.º 259COVID-19/2020
Contratado: Happy Store Comércio de Brinquedos e Presentes Eireli.
CNPJ: 19.138.297/0001-84
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de tatames em eva para sala de reabilitação de fisioterapia motora e respiratória para o
Hospital de Clínicas de São Sebastião.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 992,00 (novecentos e noventa e dois reais).
Data: 06/11/2020.

Extrato da Ordem de Compra – nº 32964 – Processo n.º 260COVID-19/2020
Contratado: Medicamental Hospitalar LTDA.
CNPJ: 31.378.288/0001-66.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Aquisição de medicamento para o Hospital de Clínicas de São Sebastião, Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), Pronto Socorro, Pronto Atendimento e Pronto Atendimento de Boiçucanga.
Prazo: Parcela única e entrega imediata.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 28.680,00 (vinte e oito mil e seiscentos e oitenta reais).
Data: 13/11/2020.

Extrato do Termo Aditivo nº03 – 2018SEGUR148 – Processo n° 61.564/2017
Contratada: Consórcio Transito Seguro.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 12 (Doze) meses.
Pregão Presencial: n° 044/2017.
Valor: R$ 2.815.559,16 (Dois milhões, oitocentos e quinze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e
dezesseis centavos).
Data: 29.10.2020
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e Paulo Eduardo Luquetti pela Contratada.

Extrato do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato Administrativo – 2019SESEP151 –
Processo n.º 62.003/19
Contratada: Link Card Administradora de Benefícios Eireli.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao Contrato Original.
Pregão Presencial nº: 080/19
Valor: R$ 3.547.328,98 (Três milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e
noventa e oito centavos)
Data: 16.10.2020
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e Henrique José da Silva pela contratada.

Ficam todos os inscritos convocados para a Etapa da Prova Escrita, que será aplicada no dia 23 de
novembro de 2020 (segunda-feira) às 11 horas, com duração de 02 (duas) horas, na Avenida Doutor Altino
Arantes, 284 Centro – São Sebastião/SP. (SEDE Fundação de Saúde Pública de São Sebastião)
O candidato deverá apresentar seu comprovante de inscrição e documento original com foto. A prova
deverá ser preenchida à caneta, na cor azul.
São Sebastião, 17 de novembro de 2020.
CARLOS EDUARDO ANTUNES CRAVEIRO
Diretor Presidente

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO
DETERMINADO Nº 23/2020-FSPSS
O Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições,
tendo em vista o que estabelece a Lei Complementar Municipal Nº 168/2013 e suas alterações, torna
pública a lista de inscritos para o PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO, para profissional no cargo de MÉDICO CLÍNICO GERAL
CARGA HORÁRIA 40 HORAS SEMANAIS, para lotação em UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
SÃO SEBASTIÃO, pelo período de 06 (seis) meses, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei
Complementar nº 168/2013 e alterações.
RELAÇÃO DE INSCRITOS
Rogerio Vieira dos Santos
Ficam todos os inscritos convocados para a Etapa da Prova Escrita, que será aplicada no dia 23 de
novembro de 2020 (segunda-feira) às 09 horas, com duração de 02 (duas) horas, na Avenida Doutor Altino
Arantes, 284 Centro – São Sebastião/SP. (SEDE Fundação de Saúde Pública de São Sebastião)
O candidato deverá apresentar seu comprovante de inscrição e documento original com foto. A prova
deverá ser preenchida à caneta, na cor azul.
São Sebastião, 17 de novembro de 2020.
CARLOS EDUARDO ANTUNES CRAVEIRO
Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2020 – SECRETARIA DE TURISMO
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO DE
SÃO SEBASTIÃO.
A Secretaria Municipal de Turismo de São Sebastião, nos termos do inciso VI do Artigo 2º da Lei
Complementar Estadual nº 1.261/2015, COMUNICA a abertura de CONSULTA PÚBLICA e a realização
de AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL para apresentação e discussão da minuta do Plano Diretor de
Turismo - PDT de São Sebastião, previamente aprovado pelo Conselho Municipal de Turismo - COMTUR.
O Plano em questão tem como objetivo apresentar as estratégias de desenvolvimento turístico do
Município, bem como as diretrizes, programas e projetos a serem executados.
A minuta de elaboração/atualização do Plano Diretor estará disponível para consulta pública no site da
Prefeitura Municipal de São Sebastião e no Centro de Informações Turísticas da Rua da Praia (Centro
Histórico). Eventuais contribuições deverão ser encaminhadas por escrito ao endereço eletrônico
turismo.setur@saosebastiao.sp.gov.br até o dia 25/11/2020, contendo as sugestões de aprimoramento e
respectiva identificação do interessado.
Esta Secretaria de Turismo CONVIDA os interessados a participarem virtualmente da audiência pública
para elaboração/atualização do Plano Diretor de Turismo de São Sebastião, que acontecerá no dia 25 de
novembro de 2020 às 14:00 horas através do link https://www.youtube.com/watch?v=nNB6ArqLXTM.
Para participação durante a audiência, o interessado deverá se utilizar dos comentários do vídeo para se
identificar e dar suas sugestões ou tirar dúvidas sobre a apresentação da minuta do PDT.
Para mais informações, deverá ser procurada a Secretaria de Turismo pelo endereço eletrônico
turismo.setur@saosebastiao.sp.gov.br ou pelo telefone (12) 3892-2620.
São Sebastião, 17 de novembro de 2020.
Adriana Augusto Balbo Venhadozzi
Secretária de Turismo

Processo Nº 60.894/2020 – Pregão Eletrônico Nº 38/2020-DCS
Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19
INFORMAÇÃO
Sr. Secretário, de acordo com o Termo de Abertura e Julgamento, informo que foi(ram) vencedora(s) do
certame a(s) empresa(s):
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS R$ 57.000,00
Cinquenta e sete mil reais
EIRELI
LIFETRON BIOTECNOLOGIA LTDA
R$ 48.000,00
Quarenta e oito mil reais
Data: 16/11/2020
PAULA SALLES RODRIGUES
PREGOEIRA
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Divulgação da consulta pública do PDT

Atualização do Plano Diretor de Turismo de São
Sebastião é discutido em audiência pública
virtual
Home / Noticias / Atualização do Plano Diretor de Turismo de São Sebastião é discutido em audiência
pública virtual
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Crédito: Depcom \ Pmss

Na última quarta-feira (25), a Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Turismo
(SETUR), realizou a audiência pública virtual para apresentação e debate da minuta de
atualização do Plano Diretor de Turismo (PDT) do município.
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Em atendimento ao prazo determinado pelo edital de convocação desta audiência, foi
disponibilizado até às 23h59 do dia 25/11 o link para consulta pública do PDT, bem como o email para o envio de sugestões de aprimoramento, que tem como objetivo apresentar as
estratégias de desenvolvimento turístico do município, bem como as diretrizes, programas e
projetos a serem executados.
A abertura da audiência contou com a presença do prefeito Felipe Augusto, que deu boas-vindas
aos participantes e destacou os avanços do turismo local. “Ao longo dos quatro anos de gestão
tivemos a elaboração de políticas públicas e diretrizes para o turismo, estabelecendo um novo
plano. Colocamos São Sebastião na rota dos destinos relevantes, sendo realizadas diversas
obras e investimentos na infraestrutura local. Além disso, a Secretaria de Turismo participou de
dezenas de feiras e eventos, levando o nome de São Sebastião Brasil afora.”, ressaltou.
A Secretária de Turismo, Adriana Augusto Balbo, enfatizou a importância da estruturação das
ações turísticas. “O planejamento de ações para o incremento e estruturação do turismo é um
importante passo, rumo ao seu desenvolvimento como atividade econômica. Os planos
estratégicos são ferramentas fundamentais para a gestão do turismo.”, afirmou.
O encontro também teve a presença do presidente do COMTUR, Marco Perrotti. “Tivemos um
poder executivo que realmente olhou para o turismo, com uma equipe estruturada por
profissionais dedicados ao setor. A participação do trade também é extremamente importante
para desenvolver o turismo em São Sebastião, visto que o Plano Diretor de Turismo era muito
desejado por todos.”, disse.
De acordo com a SETUR, durante os seis meses de processo de discussão, a Prefeitura contou
com a parceria do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), que aprovou por unanimidade a
atualização do Plano Diretor, existente desde 2018.
Todos os questionamento não respondidos feitos durante a audiência devem ser encaminhados
para o endereço eletrônico turismo.setur@saosebastiao.sp.gov.br, contendo as dúvidas e a
respectiva identificação do interessado.
A

audiência

pública

virtual

pode

ser

acessada

por

meio

do

link

https://www.youtube.com/watch?v=nNB6ArqLXTM, disponibilizado pela empresa Planisa
Consultoria, responsável pela apresentação da atualização do PDT.
sexta-feira, 27 de novembro de 2020
A Cidade
Fonte: Depcom \ Pmss
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Registro de acessos à consulta pública do PDT
Carimbo
de
data/hora
11/18/2020
10:13:01
11/18/2020
11:03:20
11/18/2020
11:25:43
11/18/2020
12:54:12
11/19/2020
8:40:39
11/19/2020
9:28:19
11/19/2020
9:38:35
11/19/2020
9:39:28
11/19/2020
9:46:52
11/19/2020
9:49:06
11/19/2020
9:53:10
11/19/2020
9:57:04
11/19/2020
10:00:20
11/19/2020
10:06:28
11/19/2020
10:09:00
11/19/2020
10:09:55
11/19/2020
10:14:22
11/19/2020
10:19:58
11/19/2020
10:21:11
11/19/2020
10:24:50
11/19/2020
10:25:32
11/19/2020
10:27:32
11/19/2020
10:34:39
11/19/2020
10:37:21
11/19/2020
10:58:49
11/19/2020
11:07:24
11/19/2020
11:19:04
11/19/2020
11:29:15
11/19/2020
11:32:28
11/19/2020
12:04:04
11/19/2020
12:05:33

Endereço de e-mail

Nome completo

RG nº

Você atua em
Morador de São algum setor do
Sebastião?
turismo local?

jucilei.turismo@gmail.com

jucilei pereira da silva

225886522

Sim

Sim

heleonoralarruda@gmail.com

HELEONORA LOPES

468919582

Sim

Não

raquel.bambolina@hotmail.com

raquel vaz da silva

54011974x

Sim

Sim

matheushonorats@gmail.com

Matheus Honorato de Oliveira

403437271

Sim

Sim

leandrosaadi@gmail.com

Leandro Saadi Sampaio

221490516

Sim

Sim

aline.uniban@gmail.com

Aline Ferreira

294843188

Sim

Não

projetobaleiaavista@gmail.com

Jose Julio Cardoso Lucena

3606644

Sim

Não

gelbustamante@gmail.com

Angélica María Pino Bustamante

204103848

Sim

Sim

buenomarianita@gmail.com

Marianita Bueno

5463411

Sim

Sim

brlucena0506@gmail.com

Bruno Rodrigues Lucena

56.094.946-7

Sim

Sim

munizmaiara@icloud.com

Maiara Muniz grafanassi Gomes

360975483

Sim

Sim

sombramareca@hotmail.com

Sim

Não

Sim

Sim

honuea.br@gmail.com

luiz LAURENTINO
212582914
Jacqueline Leandrini Clapes
Margall
434515310
Giancarlo Martins Lancese De
Savóia
21273964-5

Sim

Sim

laineebiel14@gmail.com

Elaine gomes ramos

478241483

Sim

Sim

Jorgeaugustofa0@gmail.com

Jorge Augusto Figueira Alarcon

385922796

Sim

Sim

luisfelipenatalio@gmail.com

Luis Natalio

486575275

Sim

Sim

roberto@nauroyal.com.br

Roberto Ibrahim

Sim

Sim

simonebreda@bol.com.br

Simone cristina breda alves

230051194

Não

Não

marcela_gago@hotmail.com

marcela gago de lima

24914370

Sim

Não

sorte2010@yahoo.com.br

15895254-6

Sim

Sim

mospegiorin@hotmail.com

Ana Claudia Paiva
Mônica de Toledo
Spegiorin

Não

Não

harderlucas@gmail.com

Lucas Harder Gonsalves

485103552

Sim

Sim

Ricardo@ampliari.com.br

Ricardo cardoso dos santos

13022165

Sim

Não

niuara@tocadapraia.com.br

Niuara Helena leal Tedesco

335406026

Sim

Sim

joaopaulo.benvenuti@gmail.com

João Paulo Benvenuti

50236645

Sim

Não

fabio.muller78@gmail.com

Fábio Müller Xavier

29.188.231-6

Sim

Sim

carlos.nunes.ilhabela@gmail.com

Carlos Roberto Nunes

74751505

Não

Sim

migueldecampos@gmail.com

Miguel Borges de Campos Filho

32.094.441-4

Sim

Não

drihollandh@gmail.com

Drisana Holland Carrion

33042663809

Sim

Sim

guilhermebertuzo@gmail.com

Guilherme Bertuzo

437709401

Sim

Sim

jac.leandrini@gmail.com

e

Silva
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Carimbo
de
data/hora
11/19/2020
12:26:01
11/19/2020
12:26:44
11/19/2020
12:55:21
11/19/2020
14:42:53
11/19/2020
15:05:44
11/19/2020
15:10:53
11/19/2020
15:33:51
11/19/2020
15:42:50
11/19/2020
18:35:58
11/19/2020
18:36:41
11/19/2020
18:38:02
11/19/2020
20:21:49
11/19/2020
20:22:37
11/19/2020
20:45:06
11/20/2020
14:06:29
11/20/2020
22:24:22
11/21/2020
1:24:13
11/21/2020
9:12:47
11/21/2020
17:50:05
11/21/2020
18:00:46
11/21/2020
23:20:34
11/22/2020
10:33:34
11/22/2020
10:59:52
11/22/2020
11:29:22
11/22/2020
12:02:51
11/22/2020
22:22:59
11/23/2020
9:32:09
11/23/2020
10:00:41
11/23/2020
10:01:38
11/23/2020
11:12:04
11/23/2020
11:30:11
11/23/2020
14:09:39

Endereço de e-mail

Nome completo

RG nº

Você atua em
Morador de São algum setor do
Sebastião?
turismo local?

guiboy84@gmail.com

Guilherme Almeida da Silva

568362056

Sim

Sim

guiboy84@gmail.com

Guilherme Almeida da Silva

568362056

Sim

Sim

fabricioanselmos@gmail.com

237417753

Sim

Não

jac.leandrini@gmail.com

Fabricio Anselmo
Jacqueline Leandrini
Margall

434515310

Sim

Sim

vilsoncj@gmail.com

Vilson Costa Jr

231373752

Sim

Não

marco@villamare.com.br

Marco Cesare Perrotti Junior

13.704.209-7

Sim

Sim

ricardofsimoes@me.com

Ricardo Fernandes Simões

234822934

Sim

Sim

gelbustamante@gmail.com

Angélica

204103848

Sim

Sim

telmadellamonica@hotmail.com

Telma Della Mônica

8467676

Sim

Não

dcspay@hotmail.com

Denise Cesar

19827527

Sim

Sim

telmadellamonica@hotmail.com

Telma Della Monica

8467676

Sim

Não

vania.dangelo.lopes@terra.com.br

VANIA D ANGELO LOPES

191192910

Sim

Não

vania.dangelo.lopes@terra.com.br

VANIA D ANGELO LOPES

191192910

Sim

Não

thiagovcoracini100@outlook.com

Thiago Vasconcelos Coracini

Não

Não

manoelteixeirajr@uol.com.br

Manoel Teixeira

Não

Não

valmuradas@bol.com.br

MARIA VALERIA DE CAMPOS
MURADAS BRASILINO
7659454-3

Sim

Sim

marco@villamare.com.br

Marco Cesare Perrotti Junior

13.704.209-7

Sim

Sim

marco@villamare.com.br

Marco Cesare Perrotti Junior

13.704.209-7

Sim

Sim

biancaoficial@live.com

Matheus samai

Sim

biancaoficial@live.com

Matheus samai

Sim

thiago_zgt@hotmail.com

Thiago reis dos santos

biancaoficial@live.com

Thaísa souza

Sim

biancaoficial@live.com

Thaisa

Sim

biancaoficial@live.com

Matheus

Sim

biancaoficial@live.com

matheus samai

Sim

contato@mahalomaresias.com.br

Sim

Sim

Sim

Sim

ti.joseluis@gmail.com

Moisés de Jesus Almeida Rocha 6196629-0
Maria Carolina dos Santos
Chagas
299969654
17.263.577-9
José Luis França Pereira
SSP/SP

Sim

Não

zapparoli0133@gmail.com

Carlos Luiz Zapparoli

3936388

Sim

Sim

bertassoni@hotmail.com

Thiago Bertassoni

88138767

Sim

Sim

fredericomazzucca@hotmail.com

Frederico Schwarz Mazzucca
435568267
PAULO SERGIO FERREIRA DE
ALMEIDA
15889555-1

Sim

Sim

Sim

Sim

mcarolinachagas02@gmail.com

polacomaresias@gmail.com

Clapes

5508434

564636642

Sim

Não
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Carimbo
de
data/hora
11/23/2020
17:12:27
11/23/2020
18:29:44
11/23/2020
20:59:06
11/24/2020
8:56:20
11/24/2020
10:41:26
11/24/2020
11:07:36
11/24/2020
12:22:49
11/24/2020
12:48:57
11/24/2020
12:55:50
11/24/2020
12:55:59
11/24/2020
14:46:59
11/24/2020
15:26:12
11/24/2020
15:51:50
11/24/2020
18:08:34
11/24/2020
18:11:11
11/24/2020
23:52:02
11/25/2020
8:01:21
11/25/2020
8:07:05
11/25/2020
8:08:12
11/25/2020
8:12:45
11/25/2020
10:40:45
11/25/2020
11:01:57
11/25/2020
11:22:20
11/25/2020
12:13:08
11/25/2020
12:49:17
11/25/2020
13:04:45
11/25/2020
13:38:14
11/25/2020
13:45:27
11/25/2020
13:52:24
11/25/2020
13:52:59
11/25/2020
13:55:23
11/25/2020
14:07:29

Endereço de e-mail

Nome completo

RG nº

Você atua em
Morador de São algum setor do
Sebastião?
turismo local?

greenwaybrasil@hotmail.com

Maria Luiza Monteleone

12242645-9

Sim

Sim

biancaoficial@live.com

Bianca samai

Sim

Sim

marinogueira30@hotmail.com

Mariana Nogueira

331870162

Sim

Sim

iury.12@hotmail.com

IURY PEREIRA DA SILVA

456513450

Sim

Não

usuarioanonimo2@gmail.com

CAIO SILVANO SIQUEIRA

30.157.645-2

Sim

Sim

biancaoficial@live.com

Bianca Samai

Sim

Sim

heltonromano@hotmail.com

Helton de Matos Romano

32701166x

Sim

Não

san.sarti@yahoo.com

Sandra Sarti

65021563

Sim

Não

san.sarti@yahoo.com

Sandra Sarti

65021563

Sim

Não

san.sarti@yahoo.com

Sandra Sarti

65021563

Sim

Não

mariana_tomazin@usp.br

Mariana Tomazin

46.604.317-X

Não

Não

caiovnl@hotmail.com

Caio Lima

Sim

Sim

robertomello@yahoo.com

Roberto Andere de Mello

28132678-2

Não

Não

gabi_buzzo10@hotmail.com

Gabriela Buzzo Merhi

421086300

Sim

Não

gabi_buzzo10@hotmail.com

Gabriela Buzzo Merhi

421086300

Sim

Não

isadora_dias@hotmail.com

Isadora Dias Brozinga

43.866.939-3

Sim

Sim

kristine@prishotel.com.br

Kristine Sorensen

440848453

Não

Sim

andre_pinhoteixeira@hotmail.com

André de Pinho Teixeira

501168382

Sim

Sim

ilhadogatotrips9igt@gmail.com

Gabriel Santiago Augusto

Sim

Sim

ilhadogatotrips9igt@gmail.com

Gabriel Santiago Augusto

Sim

Sim

isabella.syl@gmail.com

Isabella Sylvestre Mendes

Sim

Sim

Lucasalmeida.pmss@gmail.com

Lucas Alexandre de Almeida

Sim

Não

draxlerporto@gmail.com

Sim

Não

rogerio.barroso@etec.sp.gov.br

Mateus Draxler Damazio
28038908
ROGÉRIO
LUIS
SANTANA
BARROSO
242439111

Sim

Sim

roberto@nauroyal.com.br

Roberto Ibrahim

Sim

Sim

raulpinheirojunior@gmail.com

Raul Lopes Pinheiro Junior

5.906.234-4

Sim

Não

yaramaria4@hotmail.com

Yara Andrade

4652348--0

Sim

Não

yaramaria4@hotmail.com

Sim

Não

mikaelli_15@hotmail.com

yara andrade
4652348-0
Antônia Mikaelle Dos Santos
Costa
393439203

Sim

Sim

yaramaria603@gmail.com

yara andrade

4652348-0

Sim

Não

aninhaseba@yahoo.com.br

Ana Carolina Gonçalves José

458914876

Sim

Sim

vinicius_sousa_lima@usp.br

Vinicius de Sousa Lima

56069598-6

Sim

Sim

384169156
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Carimbo
de
data/hora
11/25/2020
14:08:10
11/25/2020
14:25:41
11/25/2020
14:26:08
11/25/2020
14:26:12
11/25/2020
14:34:24
11/25/2020
14:41:50
11/25/2020
14:47:02
11/25/2020
15:05:18
11/25/2020
15:13:20
11/25/2020
15:14:45
11/25/2020
15:17:05
11/25/2020
15:23:48
11/25/2020
15:50:39
11/25/2020
16:23:12
11/25/2020
17:18:04
11/25/2020
18:36:34
11/26/2020
9:11:41

Endereço de e-mail

Nome completo

RG nº

Você atua em
Morador de São algum setor do
Sebastião?
turismo local?

netoitavo@gmail.com

Angelo Itavo Neto

12.404.744-0

Sim

Sim

jptstocco@hotmail.com

João Paulo Templar

Sim

Não

jptstocco@hotmail.com

João Paulo Templar

Sim

Sim

jptstocco@hotmail.com

Sim

Sim

carmemlitoral@gmail.com

João Paulo Templar
Carmem
Laura
Celestino da Silva

486029013

Não

Sim

mauricio@tocadapraia.com.br

Mauricio Tedesco

28557067

Sim

Sim

yaramaria603@gmail.com

yara maria andrade de souza

4652348-0

Sim

Não

marimaribz@hotmail.com

Maria Miller

81671775

Sim

Sim

133083718

Não

Sim

Rodrigues

edsonpavao@ilhadetoquetoque.com.br Edson Costamilan Pavão
marcus.fundass@gmail.com

Marcus

Sim

Sim

j.alarcon@dtaengenharia.com.br

Sim

Sim

anagabrielageo@gmail.com

Jorge Augusto Figueira Alarcón
385922796
ANA GABRIELA DE JESUS
ARAUJO
417737634

Sim

Sim

rrsulina@gmail.com

Rodrigo roberto sulina

25040946

Sim

Sim

crisarqhist@gmail.com

Cristiane da Silva

22225858

Sim

Sim

fernandapalumbo@hotmail.com

Fernanda Palumbo

18848987

Sim

Não

marceloncorte@gmail.com

Marcelo Corte

Sim

Sim

marimaribz@hotmail.com

Maria Miller

Sim

Sim

81671775
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ANEXO XXVII – Resposta da consultoria à consulta pública do PDT 2020

Consulta Pública | Plano Diretor de Turismo
Consulta 01 | Morador
Boa noite,
Participei hoje da apresentação do plano diretor pra o turismo e as idéias não estão de
encontro a realidade da Barra do Una. NAO FOMOS OUVIDOS ! Não aprovo! As pesquisas
não envolveram os moradores. Desconsideraram os problemas que vivemos hoje,
principalmente com o turista de 1 dia. Deixam sujeira, colocam som alto na praia, fazem
churrasco e utilizam os banheiros do comércio local. Reduz o faturamento de todo
comercio, pois quem compra desaparece nos finais de semana. Além de causar
insegurança.
Na realidade nosso desejo é que seja feito um trabalho para conseguirmos receber o selo
de Bandeira Azul. Abaixo nosso desejo:
Espero que reconsiderem o plano.
Muito obrigada

Resposta 01 | Equipe Planisa
Agradecemos pela sua participação e, conforme compromisso assumido pela equipe,
apresentamos algumas considerações sobre os seguintes temas: participação popular;
turismo de 1 dia; e, Bandeira Azul.
Participação Popular
Em um cenário ideal, a revisão do Plano Diretor de Turismo contaria com oficinas e
audiência pública presenciais, o que poderia ter ampliado as discussões. Contudo,
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conforme apontado e descrito na metodologia, a restrição de deslocamento e riscos a
saúde causados pela pandemia do Covid-19 limitou esse contato.
Por outro lado, a situação fortaleceu a importância do Conselho Municipal de Turismo
(COMTUR), instituição que foi fundamental para os resultados alcançados. Sem
dúvidas, é o COMTUR o mais adequado e democrático espaço para as discussões.
Inclusive, as considerações e demandas específicas sobre o bairro poderão auxiliar o
Conselho na execução das ações sugeridas.
Vale acrescentar que todo o processo de elaboração foi acompanhado pela SETUR e
discutido em reuniões abertas do COMTUR. As atas são de acesso público e podem ser
consultadas.
Turismo de 1 Dia
Concordamos que o turismo também tenha efeitos negativos, por isso, o planejamento
se faz tão necessários, uma vez que é a ferramenta ideal para minimazar os impactos.
Especificamente sobre os visitantes de 1 dia, não existe meios legais que permita
proibir a entrada quando utilizam seus carros - o que tampouco considerariamos justo.
O município já conta com legislação rígida para proibir a entrada de ônibus e vans em
praias que não sejam o balneário dos trabalhadores, ação positiva e que minimiza os
impactos.
Enquanto ação efetiva, recomendamos no Plano de Ações que sejam discutidos os
limites e direitos relacionados ao uso das praias, bem como a fiscalização efetiva. Nesta
ação, portanto, estão contemplados os objetivos de reduzir incômodos como o som alto.
Bandeira Azul
Consultado o COMTUR, a ação relacionada a bandeira azul não foi considerada como
prioritária. Por isso, não está no plano de ação. Ainda assim, caso seja considerada pela
comunidade como relevante, poderão apresentar demanda ao Conselho e demais
responsáveis.
Atenciosamente,
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Equipe Planisa
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Consulta 02 | Representante
Identificações ocultadas.
Foi muito falado durante a audiência sobre o desenvolvimento do turismo cultural. No
município, temos uma grande quantidade de Comunidades tradicionais caiçaras que tem
grande potencial de protagonismo em atividades culturais. No entanto, é sabido que essas
comunidades foram e são cada vez mais desestruturadas direta e indiretamente pelo
turismo de massa que é presente em São Sebastião.
Assim, gostaria de saber se o Turismo de Base Comunitária está sendo levado em consideração
neste Plano Diretor. Se sim, como? Se não, por que não?
Obrigado. E parabéns pelo trabalho!

Resposta 02 | Equipe Planisa
Agradecemos pela sua participação e, conforme compromisso assumido pela equipe,
apresentamos algumas considerações sobre o seguinte tema: Turismo de Base
Comunitária.
Turismo de Base Comunitária
A valorização da cultura é foi uma das premissas de nosso trabalho, sendo visível
principalmente no Plano de Ações. O exemplo mais claro é o roteiro proposto pelo
Bairro São Francisco. Aspectos como a pesca e saber fazer - presente, entre outros, no
convite para oficina sobre as panelas de barro. Concordamos que o potencial é muito
maior e, por isso, deixamos ações capazes de acolher os interessados. Neste sentido,
podemos citar a capacitação e incentivo a elaboração de roteiros.
O sucesso do Turismo de Base Comunitário consiste no respeito ao interesse das
comunidades e os limites por eles definidos. Assim, dada a impossibilidade de contato
pessoal e visitas em campo, optamos por não estabelecer ações específicas para
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qualquer uma das comunidades. Nossa equipe entende essa postura como o respeito
mencionado.
O documento não desconsidera o trabalho e diálogos já existentes com a comunidade
da Reserva Indígena do Rio Silveira, por exemplo. Ainda assim, mais uma vez,
concordamos que outras comunidades possam ser contempladas. Por isso, embasados
no Plano de Ações, animamos aos interessados que busquem o diálogo com o COMTUR,
manifestando interesse em desenvolver o TBC em suas comunidades. Temos certeza
que o Conselho está apto para orientar as primeiras etapas e estabelecer relações, já
que o processo de desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária requer tempo.
Atenciosamente,
Equipe Planisa
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Consulta 03 | Morador
Caros
Não entendo como um plano de turismo não abarca a questão do turismo de um dia (
que se agravou sobremaneira durante a pandemia ).
É necessário conhecer as ações e providências efetivas que da PMSS sobre este assunto
que ameaça a sustentabilidade das nossas praias.
Com referência à festa de ANO NOVO e Carnaval como está a atuação da municipalidade
? É de conhecimento de todos que estão organizando em Barra do Una uma festa para
1.000 pessoas.
Resposta 03 | Equipe Planisa
Agradecemos pela sua participação e, conforme compromisso assumido pela equipe,
apresentamos algumas considerações sobre os seguintes temas: Turismo de 1 Dia e
Sustentabilidade.
Turismo de 1 Dia e Sustentabilidade
A preocupação com a sustentabilidade é uma das principais características do plano
apresentado, inclusive, conta com 10 ações específicas abrangidas pelo programa
Educação, Território e Sustentabilidade, além de outras indiretas. Entre essas
destacamos duas ações que atuam diretamente nos impactos negativos do turismo de
1 dia: organizar e fiscalizar a ocupação da faixa de areia nas praias; e, definir e controlar
a capacidade de carga nos atrativos naturais. O documento reconhece a necessidade de
ações complementares, como educação ambiental e conscientização para a necessidade
de produção de lixo em trilhas, praias e demais atrativos.
Assim sendo, o plano reconhece os impactos negativos e propõe ações/estratégias para
minimizá-los, abrangendo assim o denominado turismo de 1 dia e indo além. Durante
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a leitura notará uma preocupação com a capacidade de carga nos atrativos naturais,
aspecto que destacamos entre os desafios: controle e acompanhamento dos usos
turísticos nos ambientes naturais.
Com relação as perguntas específicas sobre Ano Novo e Carnaval são aspectos que estão
além da elaboração do Plano Diretor de Turismo, por isso, recomendamos que
encaminhe as perguntas diretamente a SETUR. Sobre a festa indicada, sugerimos reunir
mais informações e materiais – por exemplo, folder impresso ou digital – para que o
setor tenha melhores condições de responder.
Atenciosamente,
Equipe Planisa
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Consulta 04 | Morador
Primeiramente acho que a audiência deveria ter mais divulgação, por ser tão importante para a democracia
de São Sebastião, seria mais viável divulgá-la nas fontes midiáticas.
Agora, em relação ao convento de São Francisco, seria viável uma manutenção, pois está caindo aos
pedaços! Um exemplo foi o acidente recente de uma parte da cruz que caiu.
Ademais, como estímulo ao comércio e forma de entretenimento, seria plausível um incentivo no mini
shopping do arrastão, onde muitas salas que estão fechadas poderiam estar sendo utilizadas a favor do
comércio local, além de servir como ambiente de lazer.
É preciso que haja uma maior atenção às nossas praias em épocas de temporadas, turistas vêm e jogam lixo
sem nem se importar. Medidas sérias devem ser tomadas a fim de penalizar tais atos com o intuito de não
serem cometidos novamente.

Resposta 04 | Equipe Planisa
Olá Yasmin Caldeira,
Agradecemos pela sua participação e, conforme compromisso assumido pela equipe,
apresentamos algumas considerações sobre os seguintes temas: turismo na temporada;
divulgação; e, estimulo ao comércio.
Turismo na Temporada
Sua preocupação com os impactos é válida e estamos de acordo com você. O Plano de
Ações apresenta diversas ações voltadas a sustentabilidade, tais como a educação
ambiental e outras relacionadas ao controle de acesso aos atrativos naturais. A
capacidade de carga e uso das áreas naturais aparece em destaque entre os desafios
para os próximos anos. Ou seja, o documento reconhece a necessidade e indica foco
nestes aspectos.
Divulgação
O turismo é uma atividade fundamental para a economia de São Sebastião e, sem
dúvida, impacta na vida de todos os seus moradores. Por isso, o acompanhamento das
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ações e participação deve ser contínuo. Neste sentido, o Conselho Municipal de Turismo
(COMTUR) é o espaço adequado e mais democrático para o diálogo. Incentivamos a
todos que participem das reuniões quando abertas e, com alguma frequência,
acompanhem as discussões através das atas, sempre publicadas pelo município.
Quanto a divulgação da audiência pública, ela atendeu a todos os critérios. O documento
ficou disponível para consulta no site da Prefeitura e foi publicado também no Diário
Oficial. Além disso, houve um reforço nas redes sociais, em especial, no Facebook. Por
outro lado, o fato de ter sido gravada permite que aqueles que não puderam participar
por qualquer motivo, podem acessar o vídeo e conhecer um pouco sobre o
planejamento. O vídeo ficará disponível no Youtube.
Atenciosamente,
Equipe Planisa
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Consulta 05 | Morador
Sou morador em Barra do Una e gostaria de contribuir para o debate fazendo as seguintes ponderações:
1) A praia de Barra de Una, tradicionalmente tranquila, está ficando insuportável a cada dia que passa,
principalmente durante os finais de semana e feriados, em vista da falta de educação dos turistas ditos
de "um dia". Não respeitam nada nem ninguém; invadem e destroem a restinga, trazem potentes
aparelhos de som e seus animais de estimação, fazem churrasco na praia e outras coisas mais.
Praticamente tudo que fazem é proibido por lei municipal, mas quem as faz cumprir? Já me envolvi em
algumas discussões pesadas por tentar argumentar com alguns desses "turistas". Não consomem nada
no incipiente comércio de Barra do Una, somente deixam lixo, devastação e mal estar por onde passam.
Sabemos que a praia não é privativa de ninguém, nem pretendemos que seja, mas é um absurdo que
tenhamos escolhido este belo e tão tranquilo bairro para morar e não possamos frequentar a praia nos
finais de semana, apesar do investimento e do IPTU elevados.
2) É preciso organizar, controlar e limitar as áreas de estacionamento nas ruas próximas à praia, além de
coibir o acesso de ônibus, vans e afins.
3) Há necessidade de policiamento na bairro, quer seja da Guarda Civil Municipal ou da Polícia Militar,
caso contrário os infratores não respeitam os incomodados.
4) Tem que haver controle do som elevado e festas até altas horas da madrugada em casas alugadas e
comércio.
5) Precisamos de maior fiscalização sobre o descarte de lixo, podas e entulhos em locais e de modo
inapropriados. Barra do Una sempre foi um local calmo, bem cuidado e familiar.
6) É de fundamental importância que a Prefeitura Municipal de São Sebastião dê maior apoio à Sociedade
Amigos de Barra do Una - SABU, que na ausência do poder municipal, cuida com muito empenho pela
urbanidade e segurança do bairro.
Apoiamos nosso prefeito Felipe Augusto, e consideramos que medidas urgentes e indispensáveis são
necessárias para a recuperação da qualidade de vida de nossa comunidade.
Temos certeza que muitas dessas demandas também são necessárias em outras praias do municipio.
Antecipadamente agradeço pela atenção que esta mensagem possa merecer.

Resposta 05 | Equipe Planisa
Agradecemos pela sua participação e, conforme compromisso assumido pela equipe,
apresentamos algumas considerações sobre os seguintes temas: turismo de 1 dia; e,
sustentabilidade.
Turismo de 1 dia
586
Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

Concordamos que o turismo também tenha efeitos negativos, por isso, o planejamento
se faz tão necessários, uma vez que é a ferramenta ideal para minimizar os impactos.
Especificamente sobre os visitantes de 1 dia, não existe meios legais que permita
proibir a entrada quando utilizam seus carros - o que tampouco consideraríamos justo.
O município já conta com legislação rígida para proibir a entrada de ônibus e vans em
praias que não sejam o balneário dos trabalhadores, ação positiva e que minimiza os
impactos.
Enquanto ação efetiva, recomendamos no Plano de Ações que sejam discutidos os
limites e direitos relacionados ao uso das praias, bem como a fiscalização efetiva. Nesta
ação, portanto, estão contemplados os objetivos de reduzir incômodos como o som alto.
Sustentabilidade
A preocupação com a sustentabilidade é uma das principais características do plano
apresentado, inclusive, conta com 10 ações específicas abrangidas pelo programa
Educação, Território e Sustentabilidade, além de outras indiretas. Entre essas
destacamos duas ações que atuam diretamente nos impactos negativos do turismo de
1 dia: organizar e fiscalizar a ocupação da faixa de areia nas praias; e, definir e controlar
a capacidade de carga nos atrativos naturais. O documento reconhece a necessidade de
ações complementares, como educação ambiental e conscientização para a necessidade
de produção de lixo em trilhas, praias e demais atrativos.
Assim sendo, o plano reconhece os impactos negativos e propõe ações/estratégias para
minimizá-los, abrangendo assim o denominado turismo de 1 dia e indo além. Durante
a leitura notará uma preocupação com a capacidade de carga nos atrativos naturais,
aspecto que destacamos entre os desafios: controle e acompanhamento dos usos
turísticos nos ambientes naturais.
É de nosso conhecimento que a Prefeitura Municipal tem trabalhado para melhorar a
segurança e conta com ações efetivas. Ainda assim, iniciativas populares são bemvindas e podem ajudar. Obviamente, este tema possui vertentes maiores que o Turismo
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e o planejamento, por isso, sugiro que todo o contato sobre a associação e demandas
específicas, sejam enviadas aos setores responsáveis.
Atenciosamente,
Equipe Planisa
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Resposta 06 | Morador
Como cidadã de São Sebastião, moradora de Barra do Una, gostaria de apresentar algumas considerações
para a elaboração/revisão do PDT, cuja audiência pública será nesta, quarta-feira, 25/11/2020.
Considero as sugestões abaixo, como sendo também o desejo da maioria das pessoas que conhecem e
querem que todo o litoral do nosso município se mantenha preservado em suas características
fundamentais.
Esperamos que todas as ações previstas no Plano Diretor, estimulem o turismo responsável e de
qualidade, valorizando o que temos de melhor, trazendo desenvolvimento e benefícios, não permitindo
a desordem e o vandalismo que temos observado cada vez mais constantes em nosso litoral.
Os itens são os seguintes:
- Para a realização de eventos turísticos, considerar as características dos bairros e o perfil dos
moradores, evitando transtornos, aglomerações e vandalismos. Barra do Una, por exemplo, é um bairro
pequeno, bem cuidado, pacato, familiar de atividade náutica, não comporta multidões e barulhos
ensurdecedores!
- Fazer campanhas de EDUCAÇÃO, incentivando o uso adequado dos espaços para o turismo,
principalmente da praia e do rio, abordando o respeito à natureza, ao meio ambiente, às pessoas, às leis
de perturbação do sossego e às regras locais.
Para ajudar na divulgação das campanhas, os moradores e as associações de bairro poderiam receber
treinamento e apoio legal da prefeitura.
- Reforçar o monitoramento, a manutenção e a fiscalização de áreas de preservação nas praias, nos
sertões e nos bairros em temporadas e finais de semana.
- Proporcionar às associações de amigos e moradores maior autonomia para a implantação e divulgação
de regras locais de interesse comum, fornecendo suporte às mesmas na fiscalização e autuação em casos
de abusos e desrespeito às regras e leis.
- Promover meios de orientar, fiscalizar e autuar proprietários de imóveis de locação temporária que
permitem o desrespeito à Lei de Perturbação do Sossego e outros transtornos como descarte inadequado
de lixo. Os turistas devem ser orientados ao alugarem as casas sobre as regras de convivência e
vizinhança do local.
- Maior atuação das autoridades municipais orientando e fiscalizando o "mau" turista, não permitindo
nas praias o uso de caixas de som, fazer churrascos, levar animais domésticos, o uso inadequado de áreas
de preservação e o descarte incorreto do lixo.
- Permitir, orientar e incentivar os hotéis, pousadas, proprietários de imóveis de locação e de barracas
fixas das praias, a divulgar orientações aos turistas quanto às regras locais de uso das praias e rios (como
mencionado acima).
Como moradora e apaixonada pelo município de São Sebastião, me preocupa a recente transformação,
também provocada pela pandemia da COVID19, em todo nosso litoral.
Acredito ser extremamente importante e urgente, organizar o turismo crescente na região, de forma que
se preserve os costumes, a natureza, o meio ambiente, a cultura local e o respeito ao moradores e
prestadores de serviços.
Espero estar colaborando para que o Plano Diretor de Turismo alcance os anseios da população e traga
muitos benefícios ao município de forma organizada e próspera!
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Atenciosamente,

Resposta 06 | Equipe Planisa
Agradecemos pela sua participação e, conforme compromisso assumido pela equipe,
apresentamos algumas considerações sobre os seguintes temas: desenvolvimento do
turismo; educação/sustentabilidade; e, fiscalização.
Desenvolvimento do Turismo
Sua participação nesta consulta já é uma forma de colaboração, o desenvolvimento do
turismo requer engajamento da população. Neste sentido, incentivamos a todos os
consulentes a acompanharem o trabalho do COMTUR e, sempre que necessário, levar
demandas/contribuições específicas a este Conselho. O COMTUR é o espaço adequado
para discussão e uma importante ferramenta para que o turismo seja acompanhado
além dos momentos de elaboração do planejamento.
Enquanto consultores, buscamos conhecer a realidade do município e, com um diálogo
muito próximo com o COMTUR e SETUR, elaborar um plano de ações que seja exequível
e, de fato, alinhado com as necessidades do município. Ainda assim, a aplicação
dependerá deste diálogo entre as partes, trata-se de uma construção coletiva.
Juntamo-nos aos moradores nessa expectativa, o Plano Diretor de Turismo apresenta
estratégias e ações adequadas, por isso – aumentada ainda mais a participação popular
– acreditamos em bons resultados para o turismo local.
Educação/Sustentabilidade
A preocupação com a sustentabilidade é uma das principais características do plano
apresentado, inclusive, conta com 10 ações específicas abrangidas pelo programa
Educação, Território e Sustentabilidade, além de outras indiretas. Entre essas
destacamos duas ações que atuam diretamente nos impactos negativos do turismo de
1 dia: organizar e fiscalizar a ocupação da faixa de areia nas praias; e, definir e controlar
a capacidade de carga nos atrativos naturais. O documento reconhece a necessidade de
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ações complementares, como educação ambiental e conscientização para a necessidade
de produção de lixo em trilhas, praias e demais atrativos.
Fiscalização
Compartilhamos com a preocupação sobre o número de visitantes e formas de
exploração do turismo. Por isso, indicamos ações específicas sobre o uso turístico dos
atrativos naturais, o que abrange os impactos negativos do turismo de 1 dia e vai além.
Durante a leitura notará uma preocupação com a capacidade de carga nos atrativos
naturais, aspecto que destacamos entre os desafios: controle e acompanhamento dos
usos turísticos nos ambientes naturais.
As casas de veraneio são – numericamente – uma grande parte da oferta de leitos no
município. Por isso, as campanhas de educação podem também abranger esse tema.
Vale destacar as ações populares, caso desta associação, que já trabalha buscando o
diálogo. Como ressalva, é importante compreender que a definição de regras ou
qualquer outra ação de caráter proibitivo deve ser pleiteada ao município e votada na
Câmara Municipal, ações isoladas e sem embasamento legal podem agravar os conflitos.
Atenciosamente,
Equipe Planisa
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Consulta 07 | Morador
Arquivo anexo com a proposta de ensino de turismo nas escolas.
Resposta 07 | Equipe Planisa
Olá Bianca,
Agradecemos o seu interesse em participar e, especialmente, por sua contribuição ao
plano. A elaboração de roteiros é uma ação já prevista, contudo, cabe um detalhamento
com esse apresentado por você. Destacamos o respeito a BNCC e adequação da
proposta. Por isso, encaminharemos ao COMTUR e SETUR para que tenham em mãos.
Sugerimos também o contato com o setor de educação que, acreditamos, acolherá e
poderá acrescentar mais ainda mais detalhes. Passada a pandemia, o conteúdo pode
interessar também para escolas de outros municípios – ação complementar.
Atenciosamente,
Equipe Planisa
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Consulta 08 | Representante
De nossa parte sugiro que:
1 - seja definido para cada bairro qual o perfil turistico do mesmo, no nosso caso, Barra do Una,
consideramos ser nautico e familiar.
2 - após esta definição que seja estudado em conjunto com a comunidade e sociedades de amigos qual tipo
de evento se adequa a caracteristica do bairro.
3 - que seja elaborado em conjunto, um calendário para o ano, preferencialmente extra temporada, com os
eventos condizentes com a caracteristica citada no item 1.
4 - que haja por parte do municipio uma fiscalização atuante e constante sobre o turismo de 1 dia, sobre
caixas de som na praia, acampamentos, churrascos na faixa de areia, consumo de bebidas em embalagens
de vidro, sobre o loteamento da praia com cadeiras, barracas e afins.
5 - que sejam revistas, ou criadas, leis que possam dar suporte desde a sociedade de amigos até a Pm no
sentido de preservarmos as caracteristicas de cada bairro, vide perturbação do sossego, como também na
area ambiental, lixo, podas, animais nas praias, esgoto, estacionamento de onibus de turismo, vans, traillers,
motor homes, etc.
Reafirmamos nosso apoio a essa gestão, porém consideramos que as medidas acima são de vital
importância para a manutenção e porque não dizer, a recuperação do turismo de qualidade para nosso
municipio.
Att

Resposta 08 | Equipe Planisa
Agradecemos pela sua participação e, conforme compromisso assumido pela equipe,
apresentamos algumas considerações sobre os seguintes temas: estudo/segmentação;
calendário de evento; e, fiscalização.
Estudo/Segmentação do Turismo
A etapa de diagnóstico presente no Plano Diretor de Turismo foi cuidadosa e assertiva
quando optou por uma análise de caráter territorial, ou seja, olhamos os bairros
individualmente. De fato, o turismo náutico está presenta na oferta da Barra do Una,
contudo, não é a única atividade. A família é o perfil mais comum em São Sebastião,
resultado da Pesquisa de Demanda. Contudo, não é – e nem deveria ser – o único. Assim,
concordamos com a necessidade de atuação para minimizar os impactos negativos
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ocasionados pela atividade – não apenas pelo turismo de 1 dia, mas por qualquer
visitante. Por isso, demos ênfase em ações relacionadas a sustentabilidade.
Calendário de Eventos
A SETUR elabora e divulga o calendário de eventos do município. A estratégia, muito
anterior a esse plano, foi reconhecida e incentiva pela equipe. Inclusive, vemos os
eventos como ferramenta ideal para valorização da cultura local.
Fiscalização
Concordamos que o turismo também tenha efeitos negativos, por isso, o planejamento
se faz tão necessários, uma vez que é a ferramenta ideal para minimazar os impactos.
Especificamente sobre os visitantes de 1 dia, não existe meios legais que permita
proibir a entrada quando utilizam seus carros - o que tampouco considerariamos justo.
O município já conta com legislação rígida para proibir a entrada de ônibus e vans em
praias que não sejam o balneário dos trabalhadores, ação positiva e que minimiza os
impactos.
Enquanto ação efetiva, recomendamos no Plano de Ações que sejam discutidos os
limites e direitos relacionados ao uso das praias, bem como a fiscalização efetiva. Nesta
ação, portanto, estão contemplados os objetivos de reduzir incômodos como o som alto.
Como ressalva, é importante compreender que a definição de regras ou qualquer outra
ação de caráter proibitivo deve ser pleiteada ao município e votada na Câmara
Municipal, ações isoladas e sem embasamento legal podem agravar os conflitos.
Atenciosamente,
Equipe Planisa
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Consulta 09 | Representante
Encaminhado ofício.
Resposta 09 | Equipe Planisa
Obrigado pela participação e no empenho em colaborar com o desenvolvimento do
Plano Diretor de Turismo. Faremos as atualizações recomendadas para as áreas de
Proteção Especial. Quanto aos demais temas, apresentaremos considerações sobre o
Plano de Ação e Monitoramento de Impactos.
Plano de Ação e Impactos
A sustentabilidade foi um dos valores que nortearam a elaboração do plano e,
principalmente, a construção do plano de ações. O documento, inclusive, destaca o
controle e acompanhamento dos usos turísticos dos ambientes naturais como um
dos desafios para os próximos anos. Nesse sentido, partilhamos da mesma preocupação
e, sem dúvidas, sabemos que o diálogo com o ICC poderá trazer avanços para o
acompanhamento. Por isso, recomendamos estabelecer um diálogo com o COMTUR.
Entre as ações específicas, concordamos também com o estudo da capacidade de carga.
Por isso, no programa Educação, Território e Sustentabilidade recomendamos o
controle de acesso para trilhas e ilhas. Consideramos que essa ação será fundamental
para a preservação das áreas e, em segundo plano, também para a qualidade do produto
turístico.
COMTUR
O COMTUR foi fundamental para o trabalho de revisão do Plano Diretor de Turismo,
consideramos o Conselho como o espaço adequado e democrático para as discussões.
Atualmente, as discussões sobre meio ambiente e sustentabilidade estão
representadas, principalmente, pelos conselheiros da Secretaria de Meio Ambiente e do
segmento turístico Ecoturismo/Agências. Ainda assim, consideramos legítimo e
louvável o interesse de participação. Como a questão está além de nosso alcance como
consultores, sugerimos o contato com a SETUR e COMTUR para construção do diálogo.
Atenciosamente,
Equipe Planisa
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Consulta 10 | Representante
Encaminhado documento externo.
Resposta 10 | Equipe Planisa
Olá Niuara,
Obrigado por seu interesse e dedicação nos apontamentos. Conforme compromisso
assumido, apresentamos considerações sobre os seguintes temas: esclarecimentos
e/ou correções; e sugestões para o plano de ações.
Esclarecimentos e ou Correções
[Sol e Praia] A menção específica a gastronomia presente na Rua da Praia está
relacionada ao roteiro proposto como ação específica. O fato de estar localizada em área
central e reunir diferentes estabelecimentos nos pareceu uma oportunidade para
incentivar o consumo e apresentar a riqueza gastronômica, com possibilidade de
promoção para estabelecimentos localizados em outros bairros. Os estabelecimentos
estão detalhados no Inventário.
A gastronomia é mencionada enquanto herança imaterial (etapa de caracterização) e
conta com item específico, junto ao artesanato, no inventário da oferta turística.
[Alta Temporada] O trecho específico fala do aumento da demanda como possível
relação aos índices apresentados. Não há a intenção de caracterizar junho como alta
temporada.
[COMTUR e Legislação] A composição atende a legislação mais recente, conforme
documento fornecido pela SETUR. A menção a Lei Municipal 2491/2017 foi necessária
para explicar as atribuições do Conselho. Com relação a preocupação com as mudanças
futuras, esclarecemos que não é necessário mudar o plano a cada alteração. A
atualização do PDT é datada do ano de 2020 e, por isso, toda sua documentação e
resultados são retratos deste momento. A revisão do Plano, onde se incluem as
documentações, está prevista para o intervalo de 3 anos, atendendo a Lei estadual
1261/2015.
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[Controle de Acesso] Até o momento não existem atrativos com controle de acesso.
Contudo, em uma das ações recomendamos o estudo da capacidade de carga e a
construção de mecanismos de controle. Essa ação visa minimizar os impactos
ambientais e melhorar a qualidade do produto turístico.
[Dados 2° Residência] A iniciativa de acompanhar os dados é importante. Entre as
ações, recomendamos a criação de um observatório do turismo, onde essa e outras
informações poderiam ser compartilhadas com todos os interessados. Acreditamos que
isso possa ajudar na tomada de decisões, tanto para o poder público quanto para o
empreendedor.
Notamos a mudança dos dados, contudo, neste momento, não há tempo hábil para
construção de uma nova análise. Tal como mencionado no item anterior, o plano retrata
um momento específico. Ainda que fosse possível, não recomendaríamos usar os dados
deste momento, uma vez que a demanda e o mercado ainda estão se comportando de
uma forma particular. Assim sendo, a não atualização não trará qualquer prejuízo.
Sugestões de Ações
[Uso das ODS] O Plano tem a sustentabilidade como uma de suas bases e a adoção das
ODS como compromisso foi cogitada pela equipe, contudo, não avançamos. Haviam
limites consideráveis, o principal deles seria decidir assumir esses compromissos sem
a devida consulta aos responsáveis. Ainda assim, o plano se encaixa e pode ser
adequado futuramente, como uma ação em paralelo.
[Rota dos Mirantes, Praças e Vielas] A dotação de infraestrutura em espaços públicos
está prevista pelo programa Manutenção e Infraestrutura, portanto, já há espaço no
plano para contemplá-las. Recomendamos que as discussões sejam retomadas no
COMTUR.
[Turismo nas Escolas] Recebemos essa sugestão e um detalhamento de projeto, já
alinhado com a BNCC. Vamos incluir entre as ações e encaminhar o documento a SETUR.
[Aluguel] Todos os estudos são bem-vindos na ação relacionada ao Observatório de
Turismo. Reforçamos a simplicidade da ação, o importante é manter os dados
atualizados, a exemplo da consulta que você fez no Airdna. Quando reunidos os dados

598
Rua Expedicionários Brasileiro, 181 Centro - São Sebastião – SP CEP 11.608-584
(12) 3892.2620 - turismo@saosebastiao.sp.gov.br www.saosebastiao.sp.gov.br
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

os resultados serão mais interessantes. Nesse aspecto, recomendamos o
acompanhamento de pesquisadores.
[Eventos / Artesãos] Ambas as indicações superam os limites do turismo, são
específicas sobre a fiscalização. Desta forma, sugerimos solicitar apoio da SETUR.
Atenciosamente,
Equipe Planisa
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