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Impactos da atividade portuária no turismo em São Sebastião-SP 
 

RESUMO 
 

O turismo impacta diretamente no crescimento e desenvolvimento de uma região, 
constituindo uma das indústrias que mais contribuem para a geração de emprego e 
renda de uma economia. Esse resultado se dá pelo efeito multiplicador Keynesiano 
que ativa todos os setores da economia, aqueles diretamente relacionados ao 
aspecto da viagem a trabalho ou a lazer. O adequado planejamento econômico do 
turismo exige o conhecimento detalhado dos impactos econômicos, sociais e 
ambientais gerados por essa atividade. A indústria turística pode contribuir para o 
desenvolvimento regional, envolvendo a comunidade local no planejamento 
permanente da ocupação do espaço e na distribuição dos frutos do processo de 
crescimento, contribuindo para um desenvolvimento regional mais homogêneo. Este 
trabalho traz um estudo sobre os impactos do turismo no município de São Sebastião 
e previsões para o desenvolvimento dessa atividade nas próximas décadas, levando 
em consideração aspectos como a Copa do Mundo de 2014, o Programa 65, 
referente aos destinos indutores de turistas, a ampliação do porto e a duplicação da 
Rodovia  Tamoios .Conclui-se que o município terá nas próximas duas décadas um 
crescimento populacional, de emprego e renda superior  a média dos último anos, 
mas para que isso ocorra de maneira sustentável são necessários planejamento  e 
envolvimento contínuo da comunidade local. 
 

Palavras-chave: Turismo. São Sebastião. Crescimento econômico. Desenvolvimento 
regional 



 

 

Impacts of the activities of the port in tourism in São Sebastião - Sp 
ABSTRACT 

 
 

Tourism directly impacts the growth and development of a region, constituting one of 
the industries that contributed most to employment generation and income in the 
economy. This result is accomplished through the Keynesian multiplier effect, which 
enables all sectors of the economy, those directly related to the aspect of travel for 
business or leisure. A proper economic planning of tourism requires knowing in detail 
the economic, social and environmental impacts generated by their activities. This 
industry can contribute to regional development, thus involving the local community 
in planning the permanent occupation of space and the distribution of the fruits of the 
growth process, contributing to regional development more homogeneous. This work 
brings a study on the impacts of tourism the city of San Sebastian and forecasts for 
the coming decades, we took into account aspects such as world cup 2014, program 
65 destinations of tourists, the port expansion and duplication of the highway 
Tamoios. It is concluded that the municipality will have in the next two decades a rate 
of increase  in population, employment and income over the last year  average, but 
for this to occur in a sustainable way it wil need planning and a continued 
involvement of the local community. 
 

 
 
Keywords: Tourism. São Sebastião. Economic growth. Regional  development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O turismo constitui uma das indústrias que mais contribuem para a geração 

de emprego e renda de uma região. Esse resultado se dá em razão do efeito 

multiplicador da renda, que ativa os setores da economia: aqueles diretamente 

relacionados a viagens de trabalho ou lazer, como transporte, hospedagem, 

alimentação e entretenimento, e os indiretamente relacionados com o setor, tais 

como televisores, roupas de cama, materiais de higiene, comunicação, energia e 

manutenção, entre outros.                     

O adequado planejamento econômico do turismo exige o conhecimento 

detalhado dos impactos econômicos sociais e ambientais gerados por essa 

atividade. A indústria turística pode contribuir para o desenvolvimento regional, 

envolvendo a comunidade local no planejamento da ocupação do espaço e na 

distribuição dos frutos do processo do crescimento. 

 

 

1.2 Justificativa 

 

 

O município de São Sebastião, localizado no estado de São Paulo, possui 

grande potencial turístico, graças às belas praias e ao clima agradável. Além disso, 

o município possui fácil acesso, por localizar-se próximo às regiões metropolitanas 

da Baixada Santista, São Paulo e Vale do Paraíba. Esses fatores favorecem a 

convergência populacional, principalmente em finais de semana, feriados e férias. 

Além desses aspectos, o potencial de crescimento da população residente e 

da renda futura gerada na cidade está ligado aos investimentos da Petrobras e à 

ampliação do porto. Isso ocorre tanto por influência de novas descobertas de 

petróleo e gás nas proximidades do município, quanto pela expansão da rota do 

etanol de Goiás e Mato Grosso do Sul, via Caraguatatuba, para escoamento em São 

Sebastião.  

O Porto de São Sebastião também recebe investimentos para implementação 

do plano integrado porto/cidade, que permitirá ancorar navios de grande porte de 
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passageiros para receber turistas por via marítima. Os passageiros desembarcam na 

cidade ao invés de serem transportados do alto mar para Ilha Bela. 

Também a duplicação da Rodovia Tamoios tem como objetivo intensificar a 

exportação e importação no Porto de São Sebastião, além de proporcionar maior 

rapidez e segurança aos turistas que visitam o município. 

Diante dos aspectos ora apresentados acredita-se na relevância deste 

estudo. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

 

1.3.1Objetivo geral 

 

 

Discutir os impactos do turismo no município de São Sebastião, tendo como 

contexto o processo intenso de transformação do espaço ao qual município será 

submetido nos próximos anos. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) analisar a atividade de turismo no município de São Sebastião entre 

1980 e 2010; 

b) analisar, identificar e discutir as possíveis conexões de transformação 

do espaço no município de São Sebastião; e  

c) identificar, analisar e discutir os possíveis cenários para as próximas 

décadas.  
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1.4 Metodologia 

 

 

O presente trabalho é de natureza descritiva, com abordagem qualitativa. 

Fundamenta-se em revisão bibliográfica, fazendo uso de dados coletados em livros, 

revistas, sites e periódicos relacionados ao tema. 

Para pesquisa de fonte secundária foram utilizados os dados da Fundação 

Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), dos Ministérios do Turismo e Planejamento, e da Prefeitura de 

São Sebastião.          

Foi feita, também, uma análise comparativa, utilizando a região de Governo 

de Caraguatatuba como referência dos setores industrial, comercial e de serviços. 

Os pontos a serem abordados neste trabalhão referem-se ao Porto de São 

Sebastião, duplicação da Rodovia Tamoios, Projeto 65 destinos indutores. 

Para melhor entendimento dos impactos do turismo marítimo no município de 

São Sebastião e os impactos da ampliação do Porto, utilizou-se os municípios de 

Santos e Salvador como base para análise comparativa. 

 

 

1.5 Estrutura 

 

 

Para desenvolver este estudo foram estruturados 6  capítulos.  

No capítulo 1 está a introdução, os objetivos e a justificativa. 

O capítulo 2 traz a revisão da literatura referente ao turismo. O referencial 

teórico é importante para a conceituação e fundamentação dos termos usados no 

desenvolvimento do trabalho. Neste capítulo foram discutidos os conceitos de 

turismo, sustentabilidade, espaço, economia, sociedade, e meio ambiente. 

O local objeto de estudo foi abordado no capítulo 3, que caracteriza o 

município de São Sebastião com base em fontes de dados secundários, com 

objetivo de visualizar de forma ampla o município, analisando seus aspectos 

históricos, geográficos, sociais, econômicos e turísticos. 

Este estudo do município de São Sebastião é voltado ao turismo, e por tratar-

se de uma região portuária foram analisados, no capítulo 4, os municípios também 
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portuários de Santos e Salvador, com o intuito de verificar os impactos do turismo 

tradicional e do turismo marítimo nessas regiões. 

O capítulo 5 aborda a influência de variáveis no turismo local, como a 

ampliação do porto; a duplicação da Rodovia Tamoios; o crescimento do PIB; os 

investimentos no turismo, como o projeto 65 MTUR e a Copa do Mundo 2014; e os 

impactos dessas variáveis na região. 

Com tantas mudanças previstas e a evolução do município, no capítulo 6 

mensurou-se um cenário para São Sebastião para os próximos dezenove anos, 

subsidiado pelos dados apresentados nos capítulos anteriores e pelas projeções 

realizadas para 2020 e 2030. 

O capítulo 6 encerra este trabalho com as considerações finais e a retomada 

dos objetivos a fim de compará-los com os dados apresentados. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 Definição geral do Turismo 

 

 

A Organização Mundial do Turismo OMT (2001) define essa atividade como 

todo tipo de deslocamento de pessoas da sua residência por período superior a 24 

horas e inferior a um ano. Esse conceito coloca em primeiro plano os atores que se 

deslocam, e em segundo os que recepcionam os visitantes. Casimiro Filho (2002) 

defende o investimento em turismo, pois acredita que em cada milhão a mais de 

investimento o país triplica o número de empregados.  

Tais fatores influenciam diretamente o crescimento e desenvolvimento de 

uma região, segundo Vazques (2001), desenvolvimento é medido através de dados 

sociais e econômicos que afetam diretamente e qualitivamente  uma sociedade, ou 

seja, o desenvolvimento é algo duradouro e seus frutos são permanentes, pois 

envolvem variáveis como educação, saúde e qualidade de vida. Para o autor, o 

crescimento se dá por base de dados quantitativos, ou seja, dados econômicos 

relacionados a produção, consumo e renda. Nem sempre teremos os dois aspectos 

em comunhão, pois muitas vezes teremos o crescimento, aumento de renda, 

aumento de arrecadação, mas não temos o desenvolvimento social. 

Segundo Becker (2001), o turismo é o grande marco do século para acelerar 

o desenvolvimento regional. O planejamento desse setor em cada região, de acordo 

com as suas vantagens comparativas e adequado marketing, estimula a oferta e a 

demanda de serviços locais criando emprego, renda, e fomentando, dessa forma, a 

economia regional e seu desenvolvimento.  

Para a autora, com a ajuda de geógrafos, biólogos, economistas, arquitetos, e 

engenheiros é possível readequar determinada região e fazer com que se torne forte 

em algum dos segmentos, como lazer, cultura, negócios, e religiosidade, entre 

outros.  

Cruz (2007) define duas formas de turismo: 

a) como atividade econômica: envolve questões relacionadas ao local gerador 

de atividade econômica impulsionado pela atividade turística; e 
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b) como prática social: envolve questões relacionadas aos lugares emissores e 

receptores de turismo. 

Analisando sob essa ótica, a autora afirma que o turismo concorre com outras 

atividades cotidianas, pois tal atividade reproduz vida e lugares, só que essa 

reprodução ocorre com outros atores e na maioria das vezes em um espaço 

produzido. A produção desse espaço é que o torna, muitas vezes, atrativo turístico. 

Para Luchiari (1998), o turismo não depende mais de uma vocação natural 

local, pois se tornou uma atividade que pode ser desenvolvida em qualquer local. 

Seus atrativos podem ser construídos artificialmente pelo poder público e pelo 

privado, que se utiliza de recursos econômicos para criação de parques temáticos, 

natureza artificial, histórias criadas ou reinventadas para ‘vender’ costumes, 

tradições, hábitos que foram perdidos ou modificados com o tempo. 

 

 

2.2 Impactos do Turismo  

 

 

O turismo constitui uma das indústrias que mais contribuem para a geração 

de empregos e renda de uma economia. O adequado planejamento econômico do 

setor exige conhecer detalhadamente os impactos econômicos sociais e ambientais 

gerados.  

Essa indústria pode contribuir para o desenvolvimento regional, envolvendo a 

comunidade local no planejamento permanente da ocupação do espaço e na 

distribuição dos frutos do processo do crescimento, contribuindo para o 

desenvolvimento regional mais homogêneo.  

Para Ruschmann (1993), o turismo causa impactos diretos sobre o ambiente, 

que podem ser positivos e/ou negativos, dependendo da maneira como é tratado e 

do setor que está impactando.  

Impactos Econômicos: o Turismo impacta economicamente. Segundo Beni 

(2006), o setor é responsável por mais de três trilhões e quatrocentos milhões de 

dólares na economia e gera duzentos e sessenta milhões de empregos no mundo. 

No Brasil, porém, o setor ainda não está devidamente desenvolvido, necessitando 

de mais investimentos, a fim de contribuir para a multiplicação de renda e absorção 

de emprego.  
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 Impactos positivos: geração de emprego; elevação dos níveis cultural e 

profissional do lugar; modificação positiva da estrutura econômica e 

social; atração de mão de obra de outras localidades; melhoria na 

produção de bens e serviços; aumento de consumo da produção local, 

desde hortifruti ao artesanato; investimentos estrangeiros e maior 

arrecadação de impostos. 

 Impactos negativos: aumento da inflação e especulação imobiliária; 

sazonalidade turística que gera dependência do capital vindo de fora; 

dependência excessiva e quase exclusiva do turismo; mão de obra 

qualificada muitas vezes vinda de fora, restando para os munícipes o 

subemprego; 

Segundo Casimiro Filho (2002), o turismo envolve diversos setores, que 

possibilitam absorção de mão de obra menos qualificada, contribuindo, dessa 

maneira, para melhor distribuição de renda e para minimizar as disparidades 

regionais, e para que isso ocorra é indispensável o envolvimento da comunidade 

local. 

Para Canziani (2006), é indiscutível o turismo como gerador de emprego e 

renda para a população brasileira. O autor acredita que o investimento político e 

econômico nessa indústria muito contribuirá para a diminuição do grande problema 

social, o desemprego, que gera miséria e subnutrição do povo.  

O país tem um excedente de mão de obra desempregada, independente da 

qualificação profissional que necessita de trabalho.  

Segundo o IBGE (2009), o turismo é analisado como atividade econômica a 

partir da perspectiva de sua demanda. Dessa forma, não se pode ver esse setor 

como uma produção homogênea, ou de produção própria, mas sim a partir das 

diferentes motivações dos turistas que fazem com que o setor tenha, para ofertar, 

uma gama de diferentes produtos. 

Diversos agentes ou unidades econômicas produzem bens e serviços, que 

são destinados à demanda de terceiros. São consideradas atividades econômicas 

do turismo toda empresa que produz ao menos um produto característico do setor, 

ou seja, produtos com potencial consumo dos turistas. 

Segundo a normatização de produtos turísticos estes se dividem em: 

 produtos característicos do turismo: são aqueles que em quantidade de 

utilização reduzida deixariam de existir, pois estão ligados sensivelmente à 
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presença ou à ausência de visitantes. Um exemplo é o transporte aéreo de 

passageiros. 

 produtos conexos ao turismo: são produtos ligados ao turismo de 

determinadas regiões e com reconhecimento mundial. Como exemplo desse 

tipo de produto pode ser citado o transporte ferroviário urbano e suburbano. 

 produtos específicos do turismo: envolvem  a totalidade dos produtos 

característicos e dos produtos conexos ao turismo. 

A Organização Mundial do Turismo possui um grupo de cento e setenta 

produtos que são específicos, como, por exemplo, o serviço de foto para passaporte, 

(anexo A). A Central Product Classification (CCP) contém dezenove subatividades, 

como os serviços de alojamento, e noventa e seis produtos, entre eles os serviços 

de Cruzeiros (anexo B). 

Segundo a OMT (2001), o conjunto total de bens e serviços, representado 

pelo diagrama da Figura 1, envolve uma divisão e grupos definidos. Pode-se 

observar que dentro de bens e serviços específicos do turismo estão os bens e 

serviços característicos e bens e serviços conexos. 

 
Figura 1: Conjunto de bens e serviços 
Fonte: IBGE (2009) - Economia do Turismo  

 

Saab (2003) afirma que no Brasil o turismo não gera mais renda e não cresce 

como setor dada a defasagem na sua estrutura: são poucos os hotéis de luxo e os 

meios de transporte, e a infraestrutura é inadequada. Esses fatores impedem que a 

economia se desenvolva como deveria. 

Impactos Sociais: o turismo afeta diretamente a sociedade local, por esse 

motivo é de extrema importância o envolvimento de toda a comunidade no processo. 

 Impactos positivos: melhoria da qualidade de vida da comunidade com 

melhorias na infraestrutura local; vivência com culturas e modos de vida 
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diferentes; utilização da mão de obra local de maneira direta ou indireta, efeito 

multiplicador. 

Impactos negativos: desintegração da comunidade; marginalidade; 

prostituição.  

A explosão no turismo nos últimos anos movimentou a economia, 

dinamizando o efeito multiplicador. Assis (2005) cita que do ponto de vista do efeito 

multiplicador keynesiano o salário do trabalhador se transforma em demanda efetiva 

do empresário; a demanda requer mais investimento; o investimento gera emprego; 

o emprego gera mais demanda efetiva, e assim por diante, num círculo virtuoso 

keynesiano.          

Obviamente, o investimento em infraestrutura e especialmente em logística e 

energia tem também um grande efeito multiplicador, na medida em que implica  

ampliar diretamente emprego e renda em larga escala no país. 

Segundo Barbosa (2000), a atividade turística é importante nos aspectos 

social e econômico, não somente pelas viagens a trabalho ou a lazer, mas sim pelas 

consequências não-intencionadas desse ato. 

Para Cooper (2001), os valores dos gastos efetuados pelos turistas 

representam somente parte dos impactos econômicos e sociais gerados. Para uma 

análise mais detalhada é necessário observar outros aspectos, como: 

• efeito direto: entrada de dinheiro por investimentos, gerando impacto 

imediato no setor;  

• efeitos indiretos e induzidos: necessidade de fornecedores de segmentos 

variados; 

• vazamento: gastos locais, como a compra de produtos importados para 

suprir a necessidade dos turistas; e 

• deslocamento de mão de obra e custos de oportunidade: tornar-se atraente 

para captar empregados de outros setores, seduzindo-os a trabalhar com o turismo. 

O efeito multiplicador é citado frequentemente como forma de capturar efeitos 

secundários do gasto turístico e prova do grande alcance dos seus benefícios em 

diferentes setores sociais e econômicos. 

     Impactos no meio ambiente: a natureza sofre diretamente com ações que 

podem prejudicar ou até mesmo destruir o meio ambiente. O turismo, se não 

planejado, também pode causar danos ao meio ambiente, como qualquer outra 

atividade econômica. 
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 Impactos Positivos: desenvolvimento de uma cultura ambientalista; 

políticas de proteção e preservação ambiental; maior rigidez e fiscalização 

das leis ambientais. 

 Impactos negativos: destruição do meio ambiente; aumento da poluição; 

erosão do solo; intervenção nas atividades naturais locais. 

Para Almeida (2002), durante a conferência da ONU de Estocolmo, em 1972, 

já se discutiu a conciliação entre atividade econômica e preservação ambiental, mas 

o conceito de desenvolvimento Sustentável surgiu em 1980. Segundo Camargo 

(2003), trata-se do processo de transformação em que a exploração dos recursos, a 

administração e aplicação dos investimentos, e as inovações tecnológicas devem se 

harmonizar com o presente e com o futuro da humanidade. 

Para Scharf (2004), o objetivo do desenvolvimento sustentável é a 

preservação da riqueza global, que nesse caso se refere aos ativos financeiros, 

recursos naturais e qualidade de vida da população. 

Viola (1996) cita que durante a conferência da ONU, a ECO 92, observou-se 

a conscientização da população a respeito das questões econômicas, 

principalmente em relação aos sistemas vigentes. A partir disso, surgiu a discussão 

relacionada à questão do desenvolvimento socioeconômico e seus impactos no 

meio ambiente. 

O plano de sustentabilidade da Agenda 21, apresentado na ECO 92, 

estabeleceu três áreas que deveriam ser de desenvolvimento sustentável: a 

econômica, a social e a ambiental. 

Para Scharf (2004), o Desenvolvimento Sustentável está apoiado no tripé 

formado pelo meio ambiente, economia e sociedade. Pela sustentabilidade busca-se 

configurar a civilização e suas atividades humanas, de tal forma que sociedade, 

membros, e economia possam preencher as suas necessidades.  Dessa maneira, a 

sociedade consegue expressar o seu maior potencial no presente e ao mesmo 

tempo preservar a biodiversidade e os ecossistemas naturais, planejando e agindo 

de forma a atingir a pró-eficiência na manutenção indefinida desses ideais.     

Com a evolução do turismo, decorrente do aumento da renda populacional, 

Ansarah (2001) acredita que essa atividade deva ser direcionada à sustentabilidade, 

que é o conceito primordial para que as metas de desenvolvimento sejam cumpridas 

sem que os recursos naturais e culturais sejam esgotados. Para o autor, não existe 

desenvolvimento turístico sem a proteção ambiental. 
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O turismo sustentável é aquele que ocorre em harmonia com a natureza; que 

possui como um de seus objetivos a preservação dos recursos naturais, para que as 

gerações futuras possam usufruí-los. A sustentabilidade abrange vários níveis de 

organização, desde a vizinhança local até o planeta inteiro. 

Segundo Swarbrooke (2000, p. 19), o turismo sustentável implica em: 

Formas de [práticas do] turismo que satisfaçam hoje as 
necessidades dos turistas, da indústria do turismo e das 
comunidades locais, sem comprometer a capacidade das futuras 
gerações de satisfazerem suas próprias necessidades. 
(SWARBROOKE, 2000, p. 19) 
 

O turismo sustentável traz diversos benefícios ao meio ambiente, pois 

estimula o entendimento e o estudo dos impactos no meio natural, cultural e 

humano, além de conscientizar para o planejamento e zoneamento responsável. 

Esse tipo de turismo deve garantir a proteção dos recursos naturais 

disponíveis e a geração de renda para a preservação desses recursos, já que o 

lugar será cenário para outros agentes econômicos além da comunidade local. 

Para o autor, o planejamento turístico deve ser feito de maneira responsável, 

envolvendo metas favoráveis ao alcance dos objetivos propostos, que devem estar 

voltados à comunidade local, para atender as suas necessidades. 

Criar áreas de proteção ambiental é de suma importância para que o turismo 

ocorra de maneira sustentável, só assim o espaço ambiental será preservado. Para 

Lindberg e Hawkins (1995), é fundamental que seja criada uma estratégia para que 

as áreas de maior trânsito de turistas sejam mais bem administradas.  

O autor acredita que para o processo ocorrer de maneira estruturada são 

necessárias três fases:  

1a avaliar a situação atual: nessa fase ocorre a coleta de informações e o exame 

da referida área, como recursos naturais e infraestrutura, entre outras. 

2a determinar o nível de turismo desejado e criar um plano: esta fase consiste 

em criar um grupo com o propósito de analisar a atual situação do turismo na 

referida área e criar estratégias para melhorar sua atuação. 

3a escrever um documento sobre a estratégia turística: nesta fase as estratégias 

devem ser publicadas e divulgadas, para que seja possível fomentar recursos 

financeiros com doadores e investidores, a fim de viabilizar a estratégia traçada para 

a área em questão. 
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O turismo deve ser uma atividade voltada para o desenvolvimento 

sustentável, dessa forma haverá, além da preservação dos atrativos naturais, maior 

interesse por parte dos turistas, já que atualmente a população possui maior 

preocupação com as questões ambientais. Isso sem contar que os locais turísticos 

decorrentes do planejamento sustentável são mais seguros, menos propensos a 

acidentes naturais e com menores índices de criminalidade. 

Impactos Socioculturais: os impactos socioculturais, segundo Ruschmann 

(1993), são oriundos do contato entre turistas e locais. Esse encontro ocorre em três 

tempos: 

1.  compra de um bem ou serviço por parte do turista; 

2.  locais e turistas compartilham o mesmo espaço físico; e 

3.  ocorre uma troca de ideias ou informações.  

Por contas dessas etapas muitas comunidades sofrem e/ ou sofreram 

inúmeras modificações. 

 Impactos positivos: melhorias nos pontos turísticos; recuperação e 

conservação de valores culturais; revitalização de costumes locais. 

 Impactos negativos: diferenças sociais entre turistas e locais, como, por 

exemplo, surgimento de hotéis e complexos luxuosos em meio à pobreza 

local; descaracterização da cultura e do lugar; 

Para Arantes (2000), as tendências atuais do planejamento urbano, e 

particularmente as decorrentes do planejamento estratégico, enfatizam a cultura 

como emblema, utilizando-a como rótulo para obtenção de adesões unânimes, que 

possuem interesse e finalidades efetivamente estratégicas.  

Em verdade, a ênfase na perspectiva cultural, por parte do planejamento 

territorial, é chamada Cultural Turn, ou mudança cultural. Esse novo sentido surgiu 

há algum tempo, oriundo do avanço cultural, e corresponde ao aumento de redes 

globais na área econômica e na política. É importante lembrar que as diferenças 

culturais continuam e se tornam cada vez mais importantes para a convivência 

global, e um desafio para sociedade globalizada. 

Impactos Espaciais: o turismo gera modificações no espaço e, segundo 

Oliveira (2000), para que seja possível compreender o espaço turístico é 

fundamental entender o espaço que é socialmente produzido e expresso como 

mercadoria, ou o espaço dos modos de produção capitalista. 
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Para os seguidores da corrente humanística, iniciada na década de 70, o 

lugar é principalmente um produto da experiência humana e significa muito mais do 

que um sentido geográfico de localização: o lugar é um centro de significados 

construído por experiências ali vivenciadas (TUAN, 1983). 

Em uma cidade, a maioria da população exerce atividades diferentes da 

agrícola e pastoril. Para Allix (1956), o que define uma cidade não é quantidade de 

pessoas, mas sim o que elas fazem. A cidade é mais do que um conjunto de 

pessoas: é um lugar de trocas, comércio, de relação entre lugar e pessoas, e onde 

ocorre o fluxo de materiais e imateriais da sociedade. 

O autor, partindo desse princípio, destaca que a cidade deve ser o local onde 

a cidadania é exercida, e não somente deve proporcioná-la ao cidadão, que, por sua 

vez, deve, também, ter interesse em viver em um local que atenda seus desejos e 

necessidades.  

 Impactos Positivos: melhoria da infraestrutura, desenvolvimento de lugares 

turísticos, atração de turistas, adequação de espaços públicos, preservação 

ambiental, resgate cultural, sentimento relacionado ao lugar, transformação 

de espaços em lugares. 

 Impactos Negativos: descaracterização do lugar, segregação social, agressão 

ambiental, infraestrutura insuficiente para atender turistas e locais, 

modificações culturais da comunidade, crescimento desenfreado e não 

planejado, lugares sem sentimentos, e lugares padronizados (deslugar); luta 

por espaço entre agentes econômicos; lugar como valor de troca; e produção 

do espaço feita de forma desigual. 

Para Santos (1985), o espaço é uma totalidade, mas é possível dividi-lo em 

partes. Essa divisão é feita a partir dos critérios adotados pelos elementos do 

espaço, que seriam os homens, as empresas e as instituições, o meio ambiente e as 

infraestruturas. Assim:  

 os homens entram como fornecedores de mão de obra, ou como contratantes 

de tal;  

 as empresas são responsáveis pela produção de bens e serviços; 

 as instituições elaboram normas;  

 o meio ambiente é o conjunto de complexos territoriais que constituem a base 

para o trabalho realizado pelo homem; e 



27 

 

 a infraestrutura nada mais é do que o trabalho humano materializado, que 

aparece em forma de casas, prédios, estradas e plantações, entre outras.  

Segundo o autor, o espaço é formatado conforme as ações desses 

elementos, assim como a sociedade. Nenhuma ação é neutra, toda e qualquer ação 

gera uma reação no espaço.  

Para Alves (1999), o espaço é aquele que foi modificado pelo homem ao 

longo da história; é o que tem uma história e foi transformado por uma organização 

social; é o palco onde ocorrem as realizações entre homem e sociedade. 

Para muitos autores, entre eles Buttimer (1985), o lugar é o somatório de 

simbologias, emoções, culturas, relações políticas e biológicas entre o espaço e o 

indivíduo. Para o autor, o lugar é criado pelo homem para o próprio homem, pois a 

relação de tempo existe, mas muitas vezes é irrelevante. Em muitos casos, as 

pessoas se encantam e se envolvem com o lugar em um primeiro momento, e outras 

vivem a vida toda sem ter o sentimento de estarem envolvidas. 

A atividade turística afeta diretamente a paisagem local, ocasionando dois 

tipos de paisagem, segundo os geógrafos:  

 paisagem natural: é a que combina elementos como terreno, vegetação, solo, 

rios e lagos; e 

 paisagem cultural: é a que inclui todas as modificações feitas pelo homem, 

como os espaços urbano e rural. 

A paisagem não é fixa e nem móvel. Santos (1986) menciona que cada vez 

que a sociedade passa por alguma modificação as relações sociais e políticas 

também mudam. O mesmo ocorre com o espaço e a paisagem, que acabam se 

adaptando às novas necessidades. 

Para Bertrand (1971), a paisagem é algo homogêneo: ele não distingue a 

cultural da natural. Para o autor, as paisagens, quando juntas, formam uma só 

identidade de um mesmo espaço geográfico. Já para Collot (1990), a paisagem é 

uma maneira de conhecer o mundo, de fazer com que o mundo vire uma cena.  

As definições de paisagem remetem a três elementos fundamentais: 

1.  ponto de vista: a paisagem depende de onde é observada. Ela se revela 

conforme a experiência vivida pelo seu observador, tanto emocionalmente 

como de seu ponto de visão; 
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2.  parte: a paisagem, para quem observa, oferece somente parte de sua 

totalidade, pois está limitada à posição do observador e ao relevo da área 

observada; e 

3.  unidade: por não ser vista totalmente a paisagem é definida pela 

exclusão de alguns elementos. Ela acaba sendo definida pelos dados 

sensoriais de quem a observa. 

A paisagem não pode ser desassociada do sujeito que a observa, pois para 

cada sujeito ela adquire uma imagem e um sentido. O espaço é, portanto, um 

sistema complexo, formado por estruturas submetidas constantemente a mudanças 

que ocorrem por evoluções particulares de partes da estrutura, afetando, no final, o 

todo. 

O espaço passa a ser um lugar estratégico no capitalismo, e o turismo, sendo 

um dos setores mais rentáveis da economia nos últimos tempos, acaba se tornando 

um grande motivador para alteração desse espaço. Nos últimos anos, o setor é o 

responsável pela transformação de muitos espaços, o que, muitas vezes, se faz de 

forma contraditória, na medida em que essas modificações produzem até mesmo 

novas configurações geográficas. 

O turismo, para se desenvolver, utiliza a lógica do capital, em que poucos se 

tornam donos do espaço e dos recursos disponíveis, e esses poucos transformam o 

espaço e os recursos em atrativos turísticos, fazendo com que o lugar se transforme 

em mercadoria. O espaço passa a ter valor e se torna valor de troca.  

Dessa forma, o espaço dos moradores e dos turistas, o espaço esquecido 

pela comunidade local e o espaço luxuoso dos turistas acabam conflitando. Esse 

conflito faz com que tais lugares vivam em constante batalha, onde todos lutam para 

ver quem irá conseguir maiores e melhores empreendimentos, conforme a lógica do 

capital.  

Nessa briga o Estado, na maioria das vezes, fica ao lado daqueles que 

possuem maiores poderes, já que em determinados momentos poderão ser úteis 

aos seus inúmeros interesses. A comunidade muitas vezes torna-se passiva diante 

de todos os movimentos, mas alguns grupos se organizam e outros se aliam a 

outros, de interesse. 

Oliveira (2000) aborda a transformação do espaço em mercadoria e relata 

que essa transformação cria novas atividades econômicas no turismo. São feitas 

grandes mudanças no espaço, que é reinventado, ganhando um novo uso. Com o 
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passar do tempo tornam-se cada vez mais raros os lugares que não passaram por 

intervenção e modificação do homem, seja em seu espaço, seja em sua estrutura, 

seja na cultura local. 

Melo (1990) escreve sobre a existência de lugares místicos e de lugares 

concebidos. Os lugares místicos seriam aqueles que mesmo não experimentados 

dão a sensação de abrigar um paraíso: alimenta-se a imaginação com suas 

imagens. Um exemplo é a cidade de Veneza, que é um destino almejado, por muitas 

pessoas do mundo inteiro. Já os lugares concebidos são locais que também não 

foram visitados, mas que estão mais próximos das pessoas por conta da divulgação 

da imprensa. 

Lefebvre (1976) chama a atenção para o que antes era abundante, como o ar 

e a água, e que com o passar do tempo torna-se escasso. O espaço também entra 

nessa redução, portanto logo se tornará raro. Os governos e organizações privadas 

passam a utilizar-se de argumentos como ‘natural’, ‘verde’, ‘rural’, “conservado”, para 

vender os lugares, que se tornam produtos com alta capacidade de rendimento. 

O capitalismo é o grande responsável por tais alterações, por conta da 

globalização, dos processos de trabalho e mercados de consumo. Não podem ser 

esquecidos os avanços tecnológicos e os avanços produtivos, que interferem 

diretamente no espaço. 

Assim, para Carlos (1994):  

 

Se de um lado o espaço é condição tanto da reprodução do 
capital quanto da vida humana, de outro ele é produto e, nesse 
sentido, trabalho materializado. Ao produzir suas condições de 
vida, a partir das relações capital-trabalho, a sociedade, como 
um todo, produz o espaço e com ele um modo de vida, de 
pensar, de sentir. (CARLOS, 1994, p. 24) 

 

A produção do espaço ocorre, portanto, de forma desigual, visto que a 

produção capitalista ocorre dessa forma. Um grande exemplo da produção desigual 

do espaço pode ser visto na maioria das cidades brasileiras, onde há, de um lado, 

favelas crescendo de forma vertiginosa, e de outro os condomínios de luxo. As 

favelas contam com infraestrutura precária, enquanto tais condomínios usufruem de 

algo totalmente diferenciado, com a infraestrutura dada aos bairros nobres dos 

grandes centros. 
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Gottdiener (1993) acredita que a produção do espaço possa ser um bem para 

a população em geral, desde que não atenda somente ao interesse de poucos, mas 

que beneficie a todos. 

 

 

2.3 A importância do Planejamento Turístico 

 

 

Segundo Ansarah (2001) o planejamento  

 

Consiste em um conjunto de atividades que envolvem a 
intenção de estabelecer condições favoráveis para alcançar 
objetivos propostos. Ele tem como objetivo o aprisionamento de 
facilidades e serviços para que uma comunidade atenda seus 
desejos e necessidades.  (ANSARAH,2001,pg 66) 

 

Lins (2002) descreve os impactos negativos do turismo quando essa atividade 

não é bem planejada. Esses impactos nem sempre são notados por todos os 

agentes envolvidos na atividade, como, por exemplo, os pontos turísticos que 

oferecem praias que, muitas vezes, estão impróprias para banho. 

Diante desse e de outros aspectos, como os impactos citados anteriormente, 

que mostram que a situação é preocupante, é imprescindível buscar a integração da 

comunidade local com os meios de fomentação de visitantes, para que seja 

desenvolvido um planejamento de conscientização socioambiental, econômico e de 

identidade da região. 

Para Rein (2005), atrair investimentos para uma região torna-se um grande 

desafio, pois hoje as indústrias estão cada vez mais seletivas com o local de suas 

instalação. Por esse motivo, diversos profissionais e empresas trabalham para fazer 

com que as regiões tornem-se atrativas para tais investimentos. 

Os profissionais sabem que as empresas normalmente tomam a decisão de 

investir em determinada região após analisar diversos aspectos, que são chamados  

' fatores de atração'  e divididos em duas categorias: 

 concretos: são os que podem ser mensurados por meio de dados, como por 

exemplo: estabilidade econômica, produção, infraestrutura, logística, 

incentivos governamentais, entre outros; e 
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 abstratos: são fatores abstratos do local, mais difíceis de serem quantificados, 

como, por exemplo, qualidade de vida, cultura, estilo de gestão e 

empreendedorismo, entre outros. 

Para Yázigi (1999), o mundo moderno exige transformações constantes, 

dadas pela globalização e pelo capital, que transforma tudo em produto. O espaço 

passa a ter papel fundamental, já que cada vez mais passa a ser trocado como 

mercadoria.  

O espaço passa, então, a ser produzido para diversas atividades econômicas, 

como o turismo, que faz com que o espaço, de certa forma, seja privatizado. Praias, 

montanhas e lugares exóticos passam a ser para poucos: para aqueles que 

possuem capital para pagar pelo seu uso. O turismo na sociedade moderna passou 

a ser produto, fazendo parte das trocas da sociedade capitalista. 

Assim, cidades inteiras se modificam e se transformam com o único objetivo 

de atrair turistas. Antigamente o turismo era para poucos, que desejavam o lugar 

natural, hoje milhares de serviços e produtos atrelados ao setor são vendidos, sem 

esquecer que os lugares são modificados e muitas vezes elaborados para que se 

tornem turísticos. O espaço é, portanto, trabalhado para se transformar em um 

produto que pode ser vendido. 

A indústria do turismo transforma tudo de maneira artificial, pois cria um 

ambiente mistificado, de diversão e lazer. O espaço passa ser cenário para o grande 

espetáculo, e vendido, comercializado, o que faz com que aquele antigo lugar perca 

sua identidade e passe a ser um não-lugar. 

Yázigi cita, ainda, que o espaço produzido pela indústria do turismo perde o 

sentido ao se tornar sem identidade, sem história. Isso pelo fato de o lugar se dar 

pela relação sociedade/espaço, e esse espaço deve ter características do local, com 

sua história, identidade, evolução, e não uma sociedade criada como um cenário 

teatral que se modifica cada vez que a demanda diminui. 

Quanto ao turismo e seu desenvolvimento, Cruz (2007) escreve sobre a 

cidade transformada em mercadoria, na medida em que o turismo organizado e em 

massa transformam os lugares em produtos. 

Para a autora, ao investigar os lugares turísticos não se pode analisar o 

assunto de forma generalizada, esquecendo-se da racionalidade e dos benefícios 

que tal caminho pode vir a trazer. Ela chama tais espaços de “pseudos-lugares”, por 

serem construídos, produzidos, constituindo-se “pseudos-objetos”.  
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Esses pseudos-lugares não podem ser generalizados e nem classificados 

somente por sua aparência; é fundamental observar a sociedade que vive no lugar, 

a relação que tem com o espaço à sua volta, e se esse espaço foi devidamente 

planejado. Em caso positivo, a comunidade local pode usufruir de inúmeros 

benefícios diretos e indiretos. 

No Brasil há o turismo organizado em redes, com os seguintes pressupostos 

fundamentais:      

a) cidade mercadoria; 

b) fluxo de turistas: fundamental para conectar lugares turísticos; e 

c) redes de lugares emissores de turistas. 

 

Esses aspectos são fundamentais para a configuração básica do território 

voltado para o turismo.  

O processo de produção do espaço turístico, segundo a autora, afeta a 

comunidade local, ao desconsiderar seus valores, hábitos, e crenças atuais. Por 

outro lado, o turismo planejado leva em consideração aspectos ambientais, sociais, 

e culturais da população, organizando novas paisagens. Essa atividade representa, 

para muitos lugares, a forma de a desigualdade social diminuir, já que as mudanças 

acarretam a geração de emprego e renda, possibilitando a inclusão social.  

Segundo dados da EMBRATUR(2010), o Brasil possui mais de 20 

modalidades de turismo, as mais comuns são : turismo de aventura, turismo 

ecológico ou ecoturismo, turismo científico e de estudos, turismo de compras, 

turismo desportivo, turismo de negócios ou trabalho e turismo de lazer. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO 

 

 

O município de São Sebastião faz parte da Região de Governo de 

Caraguatatuba (RGC), que é composta pelos municípios de Caraguatatuba, Ilha 

Bela, e Ubatuba. 

Segundo dados da Secretaria de Turismo (2009), a região de governo de 

Caraguatatuba possui 161 km de extensão, com início no canal de Bertioga e se 

estendendo até o município de Ubatuba, na divisa com o estado do Rio de Janeiro. 

A região possui 164 praias e 17 ilhas. Como atrativos a região conta com a costa 

litorânea, serra do mar e mata Atlântica. 

A região de Governo de Caraguatatuba (RGC) recebe, entre os meses de 

janeiro e fevereiro, uma média de um milhão de visitantes, graças ao 

desenvolvimento turístico que é a fonte de uma das maiores receitas dos municípios.  

O município de São Sebastião, conforme dados analisados e apresentados 

ao longo deste capítulo, mostram grande crescimento e destaque na região de 

governo, pois na maioria dos fatores analisados o município possui destaque e 

evolução. 

 

 

3.1 Localização 

 

 

O município objeto de estudo possui uma área territorial de 403 km², e 

segundo Afonso (1999) cerca de 70% desse território são ocupados pelo Parque 

Estadual da Serra do Mar, que possui uma área de 282 km2 de Mata Atlântica. 

Os limites do município são: ao Norte Caraguatatuba, ao Sul oceano 

Atlântico, a Oeste o município de Bertioga, a Oeste-Noroeste o município de 

Salesópolis e a Leste Nordeste o canal de São Sebastião, como mostra a Figura 2. 
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Figura 2: Localização Município de São Sebastião 
Fonte: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP (2009) 
 

O município encontra-se entre a Serra do Mar e o Oceano Atlântico. Possui 

mais de 30 praias, entre elas: Boraceia, Jureia, Engenho, Una, Juquei, Preta, Sahy, 

Baleia, Camburi, Boiçucanga, Brava, Maresias, Paúba, Santiago, Toque-Toque 

Pequeno, Calhetas, Toque-Toque Grande, Brava (Costão do Navio), Guaecá e 

Barequeçaba na Costa Sul. No Centro, o Canal de São Sebastião com Ilhabela e as 

praias Segredo, Pitangueiras, Zimbro, Cabelo Gordo, Grande, Preta, Araçá 

(mangue), Porto Grande, Pontal da Cruz, Arrastão, Portal da Olaria, São Francisco, 

Cigarras e Enseada na Costa Norte. 

 

 

3.2 História de São Sebastião 

 

 

Segundo dados da prefeitura de São Sebastião, o município era ocupado por 

índios Tupinambás antes de os portugueses chegarem e iniciarem a colonização. A 

Serra de Boiçucanga, que fica a 30 km ao sul de São Sebastião, era uma divisa 

natural entre as tribos. 

Segundo Silva (1969), o nome veio do santo do dia 20 de janeiro de 1502, dia 

em que Américo Vespúcio passou ao largo da Ilha de São Sebastião, atualmente 

conhecida como Ilha Bela. 
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Após a divisão do território em capitanias hereditárias iniciou-se a ocupação 

portuguesa. Diogo de Unhate, Diogo Dias, João de Abreu, Gonçalo Pedroso a 

Francisco de Escobar Ortiz foram os sesmeiros que iniciaram a povoação, 

desenvolvendo o local com agricultura e pesca.  

Em 1º de março de 1565 o sobrinho de Mem de Sá, Estácio de Sá, fundou a 

cidade de São Sebastião, que passou a ser a base de luta contra os franceses. Os 

estrangeiros foram expulsos somente com a ajuda da região de São Vicente e dos 

índios Temiminós, do Espírito Santo.  

Em 16 de março de 1636 a cidade teve sua emancipação política 

administrativa graças a dezenas de engenhos de cana de açúcar que possibilitaram 

maior crescimento econômico da região. A economia continuou em crescimento 

constante, graças à cultura da cana de açúcar e do café, à pesca, à caça à baleia e 

ao fumo. 

O porto do município era utilizado para o transporte de mercadorias, pelos 

navios que faziam o transporte do ouro de Minas Gerais, e também por piratas e 

contrabandistas.  

Em 1854 a região tinha fazendas que produziam em média 86 mil arrobas de 

café. Com a abolição dos escravos e a abertura da ferrovia Rio Santos a economia 

do município entrou em declínio, forçando a região a desenvolver outros meios de 

renda: o artesanato e a agricultura.  

Na década de 60 o terminal de petróleo da Petrobrás chegou à cidade após a 

implantação de nova infraestrutura no porto. A empresa construiu um terminal 

marítimo para navios de até 400.000 toneladas, dando início a uma nova fase na 

economia de São Sebastião. Segundo o IBGE, no final do ano 2000 foram 

registrados 220 vazamentos de petróleo ao longo da vida do terminal de São 

Sebastião e da Petrobrás.  

O município tornou-se destino turístico após a abertura da rodovia Rio-

Santos, no final dos anos 70. Essa nova oportunidade baseada no turismo 

possibilitou desenvolvimento e crescimento econômico. 

Após 33 anos o Porto de São Sebastião recebeu um cruzeiro marítimo. 

Segundo o portal do Governo do Estado de São Paulo, no dia 20 de janeiro de 2009 

aportou na cidade o Island Scape, o primeiro grande navio de cruzeiro marítimo a 

ancorar nas águas do município desde 1975.  
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Os navios costumeiramente ficavam ancorados no canal de Ilha Bela, o que 

significava alto risco para os turistas que desciam para conhecer a llha, pois muitas 

vezes, ao retornarem ao navio, encontravam a maré muito alta, colocando-os em 

risco.  

O Island Scape ancorou no porto de São Sebastião fazendo com que o 

município entrasse de uma vez por todas na rota do turismo marítimo. O navio, com 

capacidade para 1.800 pessoas e 600 tripulantes, permaneceu no porto das 8 às 14 

horas. Os munícipes organizaram uma recepção, vestidos com roupas folclóricas, 

acompanhados por bandas musicais. Os índios Tupis-Guaranis da Reserva do Rio 

Silveira e diversos estandes de operadores de viagens turísticas aguardaram e 

receberam com festa os passageiros.  

O transatlântico ancorou no porto dada a ação promovida pela Companhia 

Docas de São Sebastião, vinculada à Secretaria de Transportes, e em parceria com 

a prefeitura do município. Essa ação faz parte do plano Integrado Porto/Cidade, 

lançado em 2007, e tem como objetivo desenvolver a infraestrutura do porto para 

que tenha capacidade de receber navios de grande porte. 

Segundo Frederico Bussinger, diretor-presidente da Companhia Docas de 

São Sebastião:  

o Litoral Norte tem grande potencial turístico e o Porto de São 
Sebastião está se preparando, em parceria com a prefeitura, 
para se tornar uma base para atendimento de toda a região e 
entrar na rota dos grandes navios de cruzeiros que hoje 
navegam pelo litoral brasileiro.  

 

 

3.3 Aspectos sociais e econômicos 

 

 

De todos os municípios da região de governo de Caraguatatuba (RGC), São 

Sebastião é o que apresenta maior crescimento no período estudado, que neste 

caso será utilizado o período  de 1980 a 2008 por falta de dados disponíveis do ano 

de 2010 até o momento. Os dados mostram que o município apresenta  um aumento 

de 270% de sua população nos últimos 18 anos. Segundo o IBGE (2010), a 

população de São Sebastião no ano de 2008 era de 69.772 habitantes, chegando a 

1 milhão de habitantes flutuantes durante o verão, na época de férias, e em finais de 

semana.  
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Para Afonso (1999), a influência turística no município de São Sebastião é 

muito forte, em razão das exuberantes praias da zona costeira, do clima e também 

da proximidade com a capital, São Paulo. Todos esses fatores favorecem a 

contingência populacional, principalmente em finais de semana, feriado ou férias. 

Muitas casas são construídas como segunda residência, representando de 30% a 

50% dos domicílios municipais. 

O significativo aumento de habitantes no período de férias e finais de semana 

é oriundo do turismo, que tornou o município destino para centenas de pessoas, 

dado o acesso privilegiado às suas belas praias. 

Com o crescimento das atividades ligadas ao petróleo e gás, a região se 

transformou em nova residência de diversos trabalhadores. Acredita-se que os 

investimentos no pré-sal também irão impactar diretamente no crescimento 

populacional do município. 

A Tabela 1 mostra que entre 1980 e 2008 o município de São Sebastião teve 

um crescimento populacional de 270%. Esse crescimento foi gradual ano a ano, 

fazendo com que o local apresentasse o maior crescimento populacional da RGC no 

período estudado.  

 

Tabela 1: População        

  
1980 1990 2000 2008 

Evolução Populacional 

1980-2008 

RGC 87.072 139.819 223.769 269.212 209 % 

Caraguatatuba 33.563 50.569 78.628 90.302 169% 

Ilha Bela 7.743 12.797 20.752 26.881 247% 

São Sebastião 18.839 31.770 57.745 69.772 270% 

Ubatuba 26.927 44.683 66.644 82.257 205% 

Fonte: Adaptada de SEADE (2010) 
 

Segundo dados do IBGE(2010), a taxa média de crescimento populacional 

nacional é de 2,4% ao ano, e os Estado de São Paulo em média tem um 

crescimento de 2,6% ao ano  estes valores são  inferioriores a média de crescimento 

do município estudado é de 15% a.a. 

A Tabela 2 ilustra a taxa de migração para cada município da região de 

governo.  
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Tabela 2: Migração 
     1991 2000

 RGC  
Migração - Saldo 
Migratório Anual  2.763 5.418

Migração - Taxa Líquida de Migração (Por mil habitantes)    24,27 29,27

 Caraguatatuba  
Migração - Saldo 
Migratório Anual  769 1.867

Migração - Taxa Líquida de Migração (Por mil habitantes)    18,17 28,45

 Ilhabela  
Migração - Saldo 
Migratório Anual  276 531

Migração - Taxa Líquida de Migração (Por mil habitantes)    26,81 31,06

São Sebastião  
Migração - Saldo 
Migratório Anual  768 1.882

Migração - Taxa Líquida de Migração (Por mil habitantes)    30,34 41,28

 Ubatuba  
Migração - Saldo 
Migratório Anual  950 1.138

Migração - Taxa Líquida de Migração (Por mil habitantes)    26,5 20,04

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ( 2010) 

A Tabela mostra que em todas as localidades o saldo foi positivo. Houve mais 

entradas de pessoas do que saída, considerando que na emigração também entram 

os óbitos. 

São Sebastião possui a maior taxa migratória nos dois períodos estudados, 

com uma evolução de 145% no saldo migratório anual e de 36% na taxa líquida de 

migração. 

Os três principais setores da economia encontram-se representados nos 

períodos de 1991, 2000 e 2008, para que se pudesse fazer uma análise comparativa 

entre os períodos e os municípios envolvidos. O município de Ilha Bela surpreende 

com sua explosão no comércio: sua evolução foi de 606,86% no período, contra 

363,36% de São Sebastião. Mesmo com esse crescimento inferior, o município 

estudado é mais representativo em quantidade de mão de obra envolvida em 

estabelecimentos comerciais conforme tabela 3. 
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Tabela 3: Emprego – 1991 a 2008        Região de Governo de Caraguatatuba 

  RGC Caraguatatuba Ilha Bela 
São 

Sebastião Ubatuba 

Comércio 
Evolução 
1991-2008 338,87% 360,71% 606,86% 363,36% 247,91%

 1991 3.126 1.232 175 715 1.004

 2000 7.523 2.638 612 1.969 2.304

 2008 13.719 5.676 1.237 3.313 3.493

Indústria 
Evolução 
1991-2008 -23,89% 0,70% -68,34% 8,94% -24,95%

 1991 21,14 5,73 6,19 4,25 4,97

 2000 14,87 5,2 2,84 2,58 4,25

 2008 16,09 5,77 1,96 4,63 3,73

Serviços 
Evolução 
1991-2008 212,98% 201,73% 810,98% 202,27% 153,24%

 1991 9.399 2.606 419 3.254 3.120

 2000 17.982 4.976 1.362 6.527 5.117

 2008 29.417 7.863 3.817 9.836 7.901

Fonte: Adaptada de SEADE (2010) 

Segundo o Ministério da Fazenda (2010), o valor adicionado fiscal (VAF) é um 

índice calculado anualmente pelo Estado, e serve para calcular o valor a ser 

creditado, de cada município, referente ao repasse da receita oriunda de ICMS e IPI. 

Quanto maior o índice, maior poderá ser o valor do repasse, que é utilizado como 

investimento nas áreas social, educacional e de infraestrutura. 

As atividades características do turismo no Brasil, segundo o IBGE (2009), 

geraram um valor de produção de R$ 149.642 milhões em 2006. Esse valor inclui 

uma participação de 7,1% do setor de serviços que, em outros segmentos da 

economia não ultrapassou 3,6%. 

A participação dos serviços em alimentação é que possui maior 

representatividade, com 40,94%, ou seja, R$ 61.279 milhões do total apresentado. 

Os transportes rodoviários aparecem logo em seguida, com uma contribuição de R$ 

24.422 milhões, referente a 17,67% do valor de produção gerado pelo setor. 

Atividades recreativas, culturais e desportivas representam 13,82% das atividades. 

A análise de 2005 e 2006 permite verificar que houve um aumento do valor 

adicionado das atividades características do turismo, que antes era de R$ 66.044 

milhões e no ano de 2006 foi de R$ 73.868 milhões. Houve, portanto, um 
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crescimento de 11,8%. O valor adicionado das atividades características do turismo 

gerou um aumento da participação do setor na economia brasileira. 

Os dados de 2008 indicam que o município objeto de estudo representou, 

nesse período, 81% do valor adicionado total da RGC. O segundo município de 

maior arrecadação, Caraguatatuba, representou 10,3%. O município de São 

Sebastião teve sua arrecadação reduzida em 26% quando comparado com o 

período analisado 1993-2008, conforme mostra a Tabela 4. 

 

Tabela 4: Valor Adicionado Fiscal Região de Governo de Caraguatatuba em milhões de 
reais. 
 RGC   Caraguatatuba   Ilha Bela  São Sebastião  Ubatuba  

Evolução -14% 226% 351% -26% 132% 

1993 3.986 107.636 18.727 3.768 92.529 

Participação % 100 2,7 0,5 94,5 2 

2000 5.401 222.478 45.824 4.974 159.133 

Participação % 100 4,1 0,8 92,1 2,9 

2008 3.425 351.012 84.512 2.775 214.814 

Participação % 100 10,3 2,5 81,0 6,3 

Fonte: Adaptada de SEADE (2010) 

A arrecadação possibilita ao município investir em infraestrutura, o que 

impacta diretamente no aumento de turistas, gerando mais empregos, e significa um 

impacto direto no efeito multiplicador da região.  

O valor adicionado fiscal pode ser analisado nos setores do comércio, 

indústria e serviços. Os dados mostram a representatividade da região em foco 

quando comparada com outros municípios da região de governo de Caraguatatuba.  

São Sebastião tem a maior participação de valor adicionado fiscal nos setores 

de serviços: representou 31,79% em 2000, ficando abaixo somente do município de 

Caraguatatuba, que representava em serviços 32,26%. Em 2005 essa participação 

saltou para 67,91% da RGC. É possível observar a contínua evolução da região no 

setor de serviços, tendo evoluído no período de cinco anos aproximadamente 120%. 

Conforme relatório de análise realizado pela Comissão Especial de Petróleo e 

Gás Natural do Estado de São Paulo (CESPG,2008), os especialistas garantem que 

os maiores benefícios das atividades petrolíferas e sua expansão serão oriundos do 

aumento dos níveis de produção industrial e do setor de serviços. Isso por que será 

preciso atender a demanda criada por uma nova população que ocupará as regiões 

que possuem empresas do ramo . Esta população será formada tanto por novos 
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residentes como também será movimentada pela indústria do turismo de negócios. 

Além do mais, a CESPEG informa que o aumento de produção afeta diretamente o 

valor adicionado fiscal dos municípios envolvidos. 

Na indústria, o município estudado representou 99,77% do valor adicionado 

fiscal da RGC em 2000, e 99,56% em 2005. São Sebastião é o municipio com o 

maior crescimento em número de estabelecimentos comerciais e industriais nos 

últimos anos, como mostra a Tabela 5.  

 
Tabela 5: Número de estabelecimentos por setor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada do SEADE (2010) 

  Comércio Serviços Indústria 
RGC       

1991 861 898 157
2000 1701 2203 140
2008 2527 3515 205

Evolução % 193 291 31
Caraguatatuba       

1991 347 265 47
Participação % 40 30 30

2000 591 631 49
Participação % 35 29 35

2008 879 957 76
Participação % 35 27 38
Evolução 153 261 62
Ilha Bela       

1991 67 77 13
Participação % 8 9 8

2000 158 172 9
Participação % 9 8 6

2008 257 358 17
Participação % 10 10 8
Evolução 284 365 31
São Sebastião       

1991 189 259 34
Participação % 22 29 22

2000 414 573 40
Participação % 24 26 29

2008 648 1.012 46
Participação % 26 29 22
Evolução 243 291 35
Ubatuba       

1991 258 297 63
Participação % 30 33 40

2000 538 827 42
Participação % 32 38 30

2008 743 1.188 66
Participação % 29 34 32
Evolução 188 300 5
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Esses dados demonstram o crescimento local e podem ser analisados para 

complementar os apresentados anteriormente nas Tabelas 4 e 5. Indicam que 

mesmo o município não possuindo o maior número de estabelecimentos do setor de 

serviços consegue, notoriamente, ser o local com maior arrecadação da região de 

governo de Caraguatatuba. 

Conforme foi abordado no 2º capítulo, a classificação das atividades 

características do turismo surgiu a partir da identificação de produtos ou serviços 

que possuem sua demanda alterada por conta dos turistas. 

A Tabela 5 destaca o crescimento do município e seu potencial em 

arrecadação em cada setor. Essa arrecadação é representativa e volumosa no setor 

de serviços, e o crescimento no setor comercial é consequência do aumento de 

turistas na região. Segundo a OMT, toda região que possui um aumento significativo 

populacional, de segunda residência, comercial e de serviços, e que está ligada ao 

turismo, mostra de forma concreta sua evolução. 

 

3.4 Infraestrutura básica 

 

 

O município de São Sebastião está próximo de grandes centros, como mostra 

o Quadro 1. 

 

 

Quadro 1 – Distâncias a partir do município de São Sebastião 

 São Paulo  209 Km 

 Rio de Janeiro  385 Km 

 Caraguatatuba  25 Km 

 Ubatuba  75 Km 

 Bertioga  84 Km 

 Guarujá  106 Km 
 

 Santos  130 Km 

 S. José dos Campos  112 Km 

 Campinas  251 Km 

 Campos do Jordão  210 Km 

 Aparecida do Norte  195 Km 

 Paraty  146 Km 
 

Fonte: Dersa (2010) 
 

O Município encontra-se ligado a outras regiões do Estado pela rodovia Rio-

Santos (BR-101). Destacam-se, também, a rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-
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98), que liga Moji das Cruzes à Bertioga, e a rodovia dos Tamoios (SP-99), ligando 

as cidades de São José dos Campos e Caraguatatuba, conforme mostra a Figura 3. 

 

 
Figura 3: Acessos ao Município de São Sebastião 
Fonte: VTN Turismo (2008) 
 

Como acesso à região ainda há o Aeroporto Internacional Cumbica, em São 

Paulo, e Galeão, no Rio de Janeiro. Ambos permitem transbordo para o Aeroporto 

de São José dos Campos que disponibiliza segundo dados da ANAC (2010) e 

companhia Azul ( 2010), voos de segunda a sexta feira ,de e para tais destinos. 

O Porto de São Sebastião permite o acesso pelo mar e graças a ele o 

município obtém grande arrecadação fiscal. O município visa a ampliação do porto 

para receber cruzeiros turísticos.  

Com a construção das rodovias, principalmente da BR 101, em 1974, o 

desenvolvimento urbano começou a ocorrer na região. Esse desenvolvimento 

ocasionou uma expansão nas construções e principalmente no que se refere à 

segunda residência, como destaca a Tabela 6. 
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Tabela 6: Residentes e Segunda Residência – São Sebastião 

CATEGORIA SUB-CATEGORIAS  Município 1995 2002

População (hab) Residente Urbana 41.774 60.768

    Rural 210 305

    Sub Total 41.984 61.073

  Flutuante Urbana 22.000 38.034

          

    
Total 
Município 63.984 99.107

Fonte: Plano diretor do município de São Sebastião (2003). 
 

De 1995 para 2002 o município teve um crescimento de 73% no número de 

segundas residências, designadas neste estudo como residências flutuantes. No 

início da década de 90 o município tornou-se o destino certo da classe média e da 

classe média alta paulistana, que estavam insatisfeitas com a baixa infraestrutura da 

Baixada Santista. Esses turistas vieram em busca de tranquilidade e menor tempo 

na estrada.  

Com o aumento populacional e o crescimento de segundas residências a 

infraestrutura foi abalada e o menor tempo nas estradas virou passado. Atualmente 

o trânsito não é mais o mesmo, chegando a 16horas de viagem, em alta temporada, 

de São Paulo até São Sebastião, um trajeto de 206 km.  

Conforme o Plano Diretor (1997) do município, no período 1998/2004 não 

havia razões para a verticalização, dadas as áreas disponíveis. Além disso, havia 

uma forte campanha para manutenção do gabarito que exige 9 metros para garantir 

a horizontalidade da paisagem urbana, o que é uma vantagem competitiva e 

diferencial do município, pois possibilita melhor utilização de suas paisagens 

naturais. 

Conforme o Plano Diretor, a verticalização somente seria justificável como 

solução habitacional popular ou como alternativa para expansão dos investimentos 

turísticos. Nesse caso, uma legislação específica deveria ser desenvolvida. 

A infraestrutura de serviços turísticos, como restaurantes, hotéis e outros 

serviços necessitam adaptações, mão de obra, energia, e ventilação adequada para 

o aumento populacional em alta temporada. Estacionamento, segurança, redes de 
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esgoto, iluminação pública e balcão de informações são outros quesitos importantes 

para o turismo de uma região. 

O desenvolvimento urbano não impactou somente a construção de novas 

residências, mas também a estrutura das habitações e a infraestrutura urbana. Os 

serviços de rede de esgoto e saúde, entre outros, não conseguem acompanhar o 

aumento dos domicílios da população flutuante, gerando sérios problemas de 

escassez em outros serviços essenciais, como o abastecimento de água.  

Segundo dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de 

Saúde, São Sebastião foi o município que mais registrou casos de dengue no 

primeiro trimestre de 2010. Somente no primeiro trimestre foram 131 pessoas 

infectadas, sendo 16 casos em janeiro, 70 em fevereiro e 45 casos em março. 

Conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde (2010), a Prefeitura de São 

Sebastião possui apenas 70 agentes responsáveis para atuar em toda a cidade no 

combate ao mosquito transmissor da  doença, segundo dados da Vigilância 

Epidemiológica  oi município em alta temporada precisaria de 190 agentes atuando. 

O município de Caraguatatuba ocupa o segundo lugar no Estado, com 37 

casos, sendo seguido por Ilha Bela, com 22 casos, e Ubatuba, somente com 18 

casos. O maior número de ocorrências nos quatro municípios ocorreu no mês de 

fevereiro, por consequência do período de chuvas e altas temperaturas. 

Segundo Afonso (1999), as pessoas que utilizam as praias da região têm 

investido muito em construir ou adquirir a segunda residência. Esse excesso de 

pessoas está gerando um sério problema de ameaça ao meio ambiente e um 

desafio ao poder público municipal, pois os serviços oferecidos pelo governo não 

atendem ao crescimento populacional, gerando um atendimento deficitário em 

saúde, abastecimento de água, esgoto, e coleta de lixo, dentre outros. 

Conforme dados da prefeitura (2010), no ano de 2006 foram recuperadas 

diversas ruas da região, a iluminação melhorou, e o governo federal cedeu R$ 1 

milhão para ser aplicado na rua Queiroz Galvão, que apresenta grande problema 

habitacional, decorrente de seu crescimento desenfreado. Maresias recebeu R$ 2,5 

milhões para melhorias no saneamento básico, e o município recebeu mais R$ 1,5 

milhões que foram destinados à sinalização da rodovia que liga Boraceia, na costa 

sul, até o canto do mar, na costa norte. 
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3.5 Turismo e investimentos 

 

 

Por ser uma região em destaque tanto na região de governo de 

Caraguatatuba como no Estado de São Paulo, o município faz parte do projeto da 

Embratur de 65 destinos indutores do desenvolvimento turístico regional. 

Esse projeto tem o intuito de gerar maior competitividade nas regiões 

escolhidas, com a geração de novos produtos turísticos, melhorias na infraestrutura, 

na qualidade dos serviços e, consequentemente, na economia local. 

A EMBRATUR, segundo dados do Ministério do Turismo (BRASIL, 2008), 

investirá 1 bilhão de reais nesse projeto. A região Sudeste, que teve como destinos 

escolhidos São Paulo, Caraguatatuba, Ilha Bela, São Sebastião e Ubatuba, receberá 

86 milhões de reais, para serem investidos em obras de infraestrutura. Sua 

aplicação é restrita às obras listadas pelo Ministério do Turismo, como, por exemplo, 

a construção de terminais de passageiros.  

Nesse caso entra a ampliação do Porto de São Sebastião, a recuperação do 

patrimônio histórico, e a construção de escolas para a formação de profissionais do 

turismo, entre outros projetos. 

O município estudado foi escolhido por seu franco desenvolvimento local e 

pelo grande apelo turístico, com belezas naturais e diversas praias. O município 

possui 100 km de praias, muitas independentes da cidade, de tal forma que o turista 

não se refere a São Sebastião, mas sim a Maresias, ou a Boiçucanga.  

Além das praias o município tem grande apelo natural, possibilitando a seus 

visitantes passeios de remo até o arquipélago. As Ilhas são: Ilha das Couves, Ilha 

dos Gatos, Ilha de Montão de Trigo, Ilha de Toque –Toque e Arquipélogo de 

Alcatrazes, estas ilhas   oferecem opções de arvorismo no Tuim Parque, o Sítio 

Arqueológico de São Francisco e seu centro histórico, que ganhou novo ânimo com 

o restauro para recebimento dos navios, que após 34 anos voltam a aportar na 

cidade. 

A Figura 4 mostra a extensão de praias do município. 
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Figura 4: Praias do Município de São Sebastião. 
Fonte: Google Earth - adaptação prefeitura de São Sebastião 2009 
 

No Plano Diretor do município de São Sebastião (1997) o turismo aparece 

como uma das principais atividades capazes de gerar o desenvolvimento local a 

partir de fatores endógenos. Por esse motivo, a região busca estabelecer bases para 

uma política eficiente de turismo.  

O turismo no Plano Diretor é tratado como uma perspectiva de 

desenvolvimento local, definindo as seguintes ações para fortalecimento do setor: 

 articulação com as áreas de jurisdição pública competentes para o 

aproveitamento turístico das áreas e amenidades naturais protegidas; 

 formação, por educação, treinamento e divulgação, da mentalidade 

apropriada na comunidade para receber e oferecer o suporte 

indispensável à atividade turística; 

  planejamento setorial do setor, envolvendo o cadastro e qualificação 

de fatores de atração e oferta instalada; 

 organização empresarial do setor na área com a devida articulação do 

Poder Público; e 

 captação de recursos externos para investimento e operação. (PLANO 

DIRETOR, 1997, p. 27). 

Faz parte da política local melhorar a imagem do município como produto 

turístico. Com a ampliação do Porto a prefeitura visa incluir São Sebastião na rota de 

cruzeiros nacionais e internacionais. O eco turismo e o turismo náutico também são 

aspectos propostos pelo governo municipal. 



48 

 

A região estudada possui déficits educacionais, segundo dados do IBGE 

(2010), por esse motivo as políticas públicas vislumbram a criação de cursos 

profissionalizantes com intuito de qualificar a mão de obra local para o setor do 

turismo, com a implantação de disciplinas, na grade curricular local, da história de 

São Sebastião, música e folclore da região.  

Por possuir exuberância em belezas naturais o município é muito procurado 

por turistas, o que, segundo Mazzocato (1998 apud RODRIGUEZ, 2005), promove o 

enriquecimento da região, principalmente após a construção da rodovia BR101, em 

1974, responsável por trazer o desenvolvimento urbano.  

O aumento de turistas impactou diretamente no número de hospedagens. 

Houve uma grande evolução, no período de 1999 a 2003, que desencadeou um 

crescimento de 163%, tornando São Sebastião o segundo maior município em 

número de hospedagens da região de Governo, conforme demonstrado na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Meios de Hospedagem Região de Governo de Caraguatatuba 

Ano RGC Caraguatatuba  Ilha Bela São Sebastião Ubatuba 
1999 307 51 71 81 104
2003 ...... 31 98 213 ... 

 1999 2003 Evolução 

Região de 
Governo 307 ...   
Caraguatatuba 51 31 -39%
Ilha Bela 71 98 38%
São Sebastião 81 213 163%
Ubatuba 104 ...   

Fonte: Adaptada do SEADE 

O número de turistas que locaram carros com destino ao município de São 

Sebastião aumentou 122%, impactando, diretamente, o setor de serviços. Mesmo 

que o turista permaneça apenas um dia na cidade irá consumir, deixando dinheiro 

na região, agindo diretamente na geração de empregos, tanto local como no setor 

de locação de automóveis.  

O turismo foi responsável por um aumento de 45% na geração de empregos, 

tanto diretos, como indiretos, oriundos da locação de automóveis.  
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Tabela 8: Locação de automóveis com destino a São Sebastião – SP  

Ano 2001 2004 2008 Evolução 

Faturamento (Em R$ 
Bilhões) 1,89 2,68 3,99 111% 

Frota do Setor 155.000 203.650 318.865 106% 

Usuários (Em Milhões) 7,3 10,1 16,2 122% 

Geração de Empregos 
(Diretos e Indiretos) 144.000 168.200 209.061 45% 

Geração de Impostos (Em 
R$ Milhões)(1) 584 790 1,273 -100% 

Fonte: Dados Ministério do Turismo (2009) – Elaborada pela autora. 

 
Investimentos na cultura tem sido outro ponto de destaque em São Sebastião. 

Em 2004 o investimento representou 59% da região de governo, como mostra a 

Tabela 9. 

 

Tabela 9: Investimento cultural 
 2004 Participação 2006 Participação

RGC  R$ 11.503.895,00  100%  R$ 6.915.440,00  100%

Caraguatatuba  R$   2.361.898,00  21%  R$ 2.851.996,00  41%

Ilha Bela  R$      909.609,00  8%  R$ 1.331.104,00  19%

São Sebastião  R$   6.815.912,00  59%  R$ 1.223.384,00  18%

Ubatuba  R$   1.416.476,00  12%  R$ 1.508.956,00  22%

Fonte: Adaptada do SEADE 

Cada vez mais o artesanato é valorizado pelos turistas que visitam a região e 

pela indústria do turismo, que vê nessa atividade uma maneira de fomentar a 

economia local. Por esse motivo, os artesãos estão se organizando e formando 

cooperativas e associações. O município conta com a Cooperativa de Artesanato de 

São Sebastião, a COPERARTESS, cuja produção se baseia na produção artesanal 

do século passado, graças a estudos arqueológicos feitos na região.  

Além do artesanato há, no centro da cidade, um espaço cultural que realiza 

vernissage, arte contemporânea e retrata o período de ocupação do litoral norte. 

Conclui-se, portanto, que o município de São Sebastião possui destaque na RGC, 

demonstra grande potencial para ampliar as atividades relacionadas ao setor 

turístico e, dessa forma, contribuir cada vez mais para o desenvolvimento endógeno 

da região. 
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4 O TURISMO EM REGIÕES PORTUÁRIAS 

 

 

Com o objetivo de analisar os impactos do turismo no município de São 

Sebastião foi feito um breve estudo em dois municípios portuários e turísticos, para 

que fosse possível visualizar os impactos decorrentes do turismo. 

Para Pinto e Meneses (2009), as regiões portuárias estão em busca da 

sobrevivência em um mercado cada vez mais competitivo, e por esse motivo muitas 

optam pelo turismo. Essas regiões vislumbram nessa atividade uma forma 

alternativa de crescimento e desenvolvimento econômico endógeno, e buscam 

transformar cidades antes degradadas, ou até mesmo não atrativas, revitalizando-

as, preparando-as para as atividades turísticas. 

Martins (2000 apud PINTO; MENESES, 2009) relata que o desenvolvimento 

portuário para cidades litorâneas é de grande importância para o turismo, desde que 

algumas políticas sejam implantadas, dentre elas: 

 desenvolvimento para o estudo de atividades relacionadas a pesquisas 

marítimas e oceânicas; 

 atividades relacionadas ao tema marítimo, como, por exemplo, criação de 

museus referentes à superfície aquática; e   

 construção de sedes sociais e hotéis com disponibilidade para realização de 

congressos. 

O autor acredita que o problema da revitalização da área portuária para fins 

turísticos é a transformação do porto em bem de consumo comum, possibilitando 

que a região vire alvo da especulação imobiliária, o que, em muitos casos, leva à 

degradação ambiental, já que os empresários não levam em consideração as 

limitações do ambiente. 

 

 

 4.1 O município de Santos e o turismo 

 

 

Localizado a 70 km da cidade de São Paulo, Santos é uma cidade privilegiada 

com suas belas praias e infraestrutura de metrópole, que além de belezas naturais 

disponibiliza riquezas culturais, históricas e ecológicas. 
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O município é uma das principais rotas de cruzeiros marítimos do país, por 

possuir um completo complexo para realização de eventos. É conhecida, além do 

turismo de lazer, pelo turismo de negócios. 

 

A) Efeito da expansão do porto 

 

Segundo Golembiouski (2009), o Porto de Santos foi inaugurado em 02 de 

fevereiro de 1892. Nesse dia o primeiro navio atracou no cais: era um navio a vapor, 

o Nasmith, de bandeira inglesa. 

Nos dias de hoje o Porto de Santos é, sem dúvida, o maior porto latino 

americano, com 13 km de cais, movimentando mais de 60 milhões de toneladas de 

cargas por ano. Segundo a autora, o porto emprega 30 mil pessoas direta e 

indiretamente, sendo 8.500 colaboradores da CODESP e 8.500 avulsos, entre 

conferentes, vigias, e estivadores, entre outros. O porto envolve, ainda, o trabalho de 

despachantes, colaboradores das transportadoras, das firmas de inspeção, e o 

pessoal que trabalha com seguros. 

No dia 21 de novembro de 2010, conforme dados da CODESP, o porto 

operava na seguinte situação: 39 navios atracados no porto público, 7 navios 

atracados em terminais, 521 navios esperados e 465.204 toneladas. O Porto de 

Santos possui grande influência no mercado interno. 

Segundo dados do IBGE (2010), 55% do PIB do Brasil são oriundos dos 

estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e países do 

Mercosul; 49% da população nacional está concentrada na área de negócios de 

produção agrícola de exportação e 45% do mercado de consumo. 

Dados da CONCAIS (2010) indicam que as atividades turísticas do Porto 

tiveram início em novembro de 1998, no armazém 25 do Porto de Santos. A 

CONCAIS possui concessão do Porto por 20 anos, prorrogável por mais 20 anos. A 

empresa tem foco na expansão do turismo marítimo e está totalmente preparada 

para obedecer às normas do Código Internacional para a Proteção de Navios e 

Instalações Portuárias (ISPS Code). O terminal possibilita escala de navios de 

grande porte. 

Essa atividade turística apresenta aspectos positivos e negativos para o 

município. Como positivos destacam-se:  

 geração de emprego e renda; e 
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 crescimento da indústria de turismo marítimo na costa da mata 

Atlântica e do Brasil; 

A Tabela 10 mostra a receita e empregos gerados pela indústria de cruzeiros 

marítimos em Santos e região nas temporadas referentes ao período 2006 – 2010. 

 

Tabela 10: Receitas e empregos em Santos e Região gerados pela Indústria de Cruzeiros 
Marítimos – Temporadas de 2006/2007  a 2009/2010 
RECEITA E 
EMPREGOS GERADOS PELA INDÚSTRIA DE CRUZEIROS MARÍTIMOS 

EM SANTOS E 
REGIÃO     

(receita com operação portuária - abastecimento de combustível, água e alimentos; serviços 
portuários; lixo; etc.) 

Temporada 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Número de navios 15 18 16 20

Número de escalas  
( em centenas) 201 200 224 284

Números Passageiros  
( em milhares)  492 597 769 974

Receita Gerada ( em 
milhões) R$ 90 R$ 130 R$ 170 R$ 230

Empregos Diretos 1920 2300 3000 4500

Empregos Indiretos 8700 11000 14000 18000

Fonte: Concais (2010) 

A partir desses dados é possível observar que houve uma evolução em todos 

os itens. A análise dos empregos indica um crescimento de 7% de indiretos e 135% 

diretos. Na receita arrecadada a evolução foi de 160%. Esse crescimento foi, sem 

dúvida, impulsionado pelo aumento de passageiros que cresceu 45% em relação à 

temporada 2006/2006 – 2009/2010.  

Segundo Duarte, Sarmento e Serralvo (2007), foi realizada uma pesquisa, 

pelo Instituto de Pesquisa A Tribuna (IPAT), que mostrou que 73,70% dos 

entrevistados reconhecem a importância do porto para o município de Santos, mas 

72,80% acreditam que essa movimentação traz prejuízos para população. 

Como aspectos negativos oriundos do Porto podem ser destacados: 

 acidentes ambientais gerados pelo aumento de navios, como 

derramamento de óleo; e 

 aumento de circulação de pessoas na cidade. 

Na temporada 2009/2010, segundo a CONCAIS (2010), o terminal marítimo 

de passageiros do porto teve movimentação de 977 mil passageiros, entre 
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embarque, desembarque e trânsito. A previsão é que na temporada 2010/2011 

ocorra um crescimento de 12% em relação à temporada anterior, pois estão sendo 

esperados mais de um milhão de  passageiros.   

O maior movimento da temporada 2009/2010 foi em 20 de fevereiro de 2010, 

quando o terminal recebeu 24.341 passageiros. Estima-se que na temporada 

anterior o turismo marítimo tenha gerado para economia local aproximadamente R$ 

230 milhões. 

A temporada 2010/2011 de Cruzeiros teve início no dia 03 de outubro de 2010 

e irá encerrar-se em 15 de maio de 2011. Estão agendados para aportar 277 navios 

de passageiros, sendo a maioria da Itália, Panamá e Portugal. 

 

B) Efeitos dos Investimentos 

 

Em 2009 a CONCAIS (2010) investiu R$ 1,5 milhões para melhorias na 

infraestrutura e R$ 6 milhões para ampliação dos salões de embarque e 

desembarque de passageiros. 

Para 2011 estão previstos R$ 11 milhões em investimentos para ampliação 

de salões e estacionamentos de três andares, que terão capacidade para mil carros. 

Dessa forma, acredita-se em um crescimento de 30% da produtividade do terminal.  

A expectativa é que em 2011 os Cruzeiros Marítimos gerem para a economia 

local, somente em operações portuárias, um total de R$ 200 milhões. O porto de 

Santos deverá receber, nos próximos anos, investimentos da iniciativa pública e 

privada em torno de R$ 5,2 bilhões para construção de novos terminais portuários. 

Segundo a CODESP (2009), esses investimentos estão ligados à melhoria 

dos acessos terrestres e aquaviários, principalmente no que se refere à dragagem 

do canal. Há um projeto para ampliar sua profundidade em 15 metros, possibilitando 

o recebimento de navios maiores.  

Outros investimentos estão ligados à área de tecnologia, pois a empresa 

pretende instalar o sistema Vessel Traffic System (VTS), que possibilita maior 

controle de entrada e saída de navios. Já a iniciativa privada possui diversos 

projetos em andamento, entre eles o Brasil Terminal Portuário (BTP), e espera um 

investimento de R$ 1,2 bilhões. 

Segundo dados da ECORODOVIAS (2009), citados pelo presidente Marcelino 

Serás, a empresa possui dois grandes projetos relacionados às atividades do Porto 
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de Santos. Serão investidos, até 2011, R$ 120 milhões na construção de um centro 

de distribuição de 60 mil metros para a Colgate- Palmolive. Esse investimento irá 

gerar 1.600 novos empregos na região durante o período de obras e 510 empregos 

diretos após sua finalização. 

Dados da CODESP (2008) mostram que com a realização da Copa do Mundo 

em 2014 e dos Jogos Olímpicos em 2016 não existe momento mais oportuno para 

revitalização do Porto. Essa revitalização segue uma tendência mundial, em que as 

cidades portuárias reutilizam os patrimônios históricos da cidade, revitalizando-os e 

conservando-os. O projeto do Porto visa resgatar sua identidade, recuperando os 

primeiros armazéns e a arquitetura original.  Esse projeto gera impactos positivos em 

toda região e resgata sua história e identidade. 

 

C) Efeitos de investimentos em Rodovias 

 

Segundo o presidente da Ecorodovias a empresa (2009) possui interesse em 

construir uma ponte que ligue as regiões de Alemoa e Ilha de Barnabé, para que as 

duas margens do porto de Santos sejam ligadas. Para Seras (2009) o percurso, que 

hoje é de 30 km, será reduzido para 7 km, proporcionando para a região um alívio 

no congestionamento entre Santos e Guarujá. 

O turismo possui grande importância no município de Santos, sendo 

responsável pelo crescimento de 135% de empregos diretos, além de interferir 

diretamente na arrecadação do município, apresentando uma evolução de 160% da 

arrecadação do turismo no período de 2000 – 2010. 

Por esse e outros motivos, o município recebe novos investimentos e 

projetos, com a intenção de intensificar sua participação no mercado turístico. 

 

4.2 O município de Salvador e o turismo 

 

 

Segundo dados da EMBRATUR (2010), Salvador é uma das cidades mais 

visitadas do Brasil. Acredita-se que seja consequência de sua diversidade de 

atrações e sua vocação cada vez mais explorada e planejada para o turismo. O 

município conta com paisagens naturais e locais históricos que possibilitam uma 

viagem ao início da colonização brasileira. 
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A cidade é conhecida mundialmente como a capital da alegria, dada a sua 

hospitalidade e variedade em roteiros. A grande festa é o carnaval, e há diversas 

manifestações culturais, como o candomblé e a capoeira, entre outras. Para Queiroz 

(2002), Salvador possui um imenso potencial turístico, que atrai diversos grupos 

internacionais de investimentos na área de lazer e hospedagem. 

 

A) Efeitos da expansão do porto 

O Porto de Salvador, segundo dados da companhia DOCAS (2010), possui 

capacidade de movimentação de carga de 5 milhões de toneladas ao ano. Os 

principais materiais que circulam no porto são separados por tipo, conforme a Figura 

5, que disponibiliza os dados da CODEBA (2009). 

        
 GRANÉIS  
SÓLIDOS 

 GRANÉIS 
LÍQUIDOS

 CARGA EM  
CONTÊINER 

 CARGA GERAL 

        
 Trigo 

(grãos) 
 Asfalto Celulose Siderúrgicos 

    Alimentos Granito 
    Equipamentos Celulose 
    Petroquímicos   
    Pneus   

    
Peças 

automobilísticas 
  

    Papel   
    Cacau   
    Sisal   
    Químicos  

Figura 5: Produtos transitados pelo Porto 
Fonte: CODEBA (2009) 
 

Segundo Martins (2009), “o porto de Salvador é um diamante que precisa ser 

lapidado”. O porto e a cidade devem trabalhar juntos, para valorização de pessoas e 

produtos, agregando valor para os turistas. O porto deve ser reconhecido como peça 

fundamental para o desenvolvimento endógeno da região e não ser visto como algo 

que atrapalha a população. 

Salvador é um mercado turístico a ser explorado, pois apesar de ser destaque 

em número de visitantes está cada vez mais perdendo espaço no mercado do 
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turismo. Por esse motivo a cidade precisa ser valorizada, fazendo com que haja 

interação porto/cidade. Para isso, o projeto arquitetônico deve ser harmônico. 

Dados da CODEBA (2010) mostram que o número de navios aportados 

decresceu no período de 2000 a 2009, e em cargas a queda foi de 76%.  Em 

Cruzeiros o porto teve um crescimento de aproximadamente 88% em navios 

aportados.  

Para a temporada 2010/2011 estão agendados 132 navios. A temporada 

começa no dia 05 de outubro de 2010 e termina dia 23 de abril de 2011. Cada navio 

possui capacidade média de 2.000 passageiros, sendo que 99% operam com sua 

capacidade máxima de lotação e ficam no porto em média 10 horas. Estima-se que 

cada turista gaste em torno de R$ 200,00 por dia. 

Como pontos positivos da relação porto turismo destacam-se o aumento de 

receita para a região e a melhor competitividade no setor turístico. Como pontos 

negativos destacam-se os relacionados com a integração porto/cidade, pois 

Salvador está perdendo espaço no turismo por não investir na cidade: na 

arquitetura, infraestrutura, etc. 

 

B) Efeitos dos Investimentos 

 

Nos anos 90 diversos investimentos públicos foram direcionados à atividade 

turística. Alguns programas, como o do Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 

(PRODETUR), segundo Queiroz, investiram mais de US$ 100 milhões em Salvador, 

o que, sem dúvida, foi fundamental para a atração de investimentos privados, como 

citado anteriormente. 

Esses investimentos qualificaram a cidade, que ainda enfrenta dificuldades no 

desenvolvimento do turismo marítimo. O porto não é aparelhado e segundo dados 

da EMBRATUR (2008) é considerado o pior do país, por não ter estrutura para 

desembarque e embarque, tanto de mercadorias como de passageiros: muitos 

cruzeiros esperam até 24 horas para conseguir atracar. Em razão desses 

inconvenientes, a maior parte dos navios atraca na região Sudeste do país. 

Para a Companhia das Docas (2009), o porto possui uma profundidade 

insuficiente para receber grandes navios, por esse motivo a empresa CODEBA, que 

é responsável pela gestão do porto, prevê a implantação do terminal para Cruzeiros 

Marítimos, com shopping e estrutura para atender 6.000 passageiros por dia. 
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Martins (2009) acredita que para a construção de um berço de 350 m² o valor 

estimado é de R$ 80 milhões, que a administradora do porto espera vir da iniciativa 

privada, primeiramente pelo seu interesse e também pela necessidade de as obras 

estarem concluídas até a Copa do Mundo, em 2014. 

 

C) Efeitos de investimentos em Rodovias 

 

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 

(2010), em 2008 foi firmado, juntamente com o governo do estado da Bahia, um 

convênio que visa a construção de uma via expressa portuária. Essa obra faz parte 

do PAC e tem como objetivo ligar a BR - 324 ao Porto de Salvador. 

Essa construção terá novas rotas de acesso, túneis e vias marginais, que 

trarão como benefícios aumento da segurança no transporte de cargas; diminuição 

do número de acidentes e de engarrafamento na Rótula do Abacaxi; ampliação do 

número de faixas na Avenida Heitor Dias e da Estrada da Rainha; construção de 

uma ciclovia; e integração entre os bairros por meio de passarelas. 

Segundo dados do DNIT (2010), no dia 31 de julho de 2010 foram entregues 

dois viadutos localizados na rótula do Abacaxi. Essa parte da rodovia melhorou 

muito o trânsito na capital, pois além de diminuir o engarrafamento, facilitou a 

finalização da obra da via expressa. 

O investimento, avaliado em R$ 381 milhões, é fundamental para a realização 

da Copa do Mundo, em 2014. A ligação da BR-324/BA ao Porto de Salvador irá 

encurtar o caminho em 3,5 quilômetros. 

O turismo portuário possui grande expressão na economia de Salvador e nas 

atividades portuárias. O turismo marítimo foi a única atividade portuária que 

demonstrou crescimento no período analisado, além de ser responsável por atrair 

investimentos para o município.  

O turismo marítimo possui grande expressão na economia dos municípios de 

Santos e Salvador, conforme mostrou este estudo. Conclui-se que a revitalização 

portuária e o aumento do número de turistas de Cruzeiros tiveram efeito 

multiplicador de emprego e renda, ampliando o turismo em geral.   
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5 VARIÁVEIS QUE INFLUENCIARÃO O TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO 

SEBASTIÃO 

 

 

Conforme demonstrado neste estudo, o município de São Sebastião 

apresenta forte crescimento no setor turístico. Neste capítulo são apresentadas 

algumas variáveis que afetarão diretamente o turismo no município e seus possíveis 

impactos. 

 

A) Efeitos do Crescimento do PIB 

 

Segundo o Ministério do Turismo, os dados da Word Travel (2010) mostram 

que a contribuição do turismo no PIB do Brasil em 2020 estará entre 14,4 e 16,9%. 

Em 2007 o setor foi responsável por 2,6% do PIB nacional, em 2009 por 2,8%, e 

para o ano de 2010 a perspectiva de crescimento era de 7%.  

Conforme o boletim de desempenho econômico de julho de 2010, a projeção 

do Fundo Monetário Internacional (FMI), feita no mesmo período, previa que a 

economia brasileira em 2010 alcançasse um crescimento de 7,1%, valor bastante 

superior ao ano de 2009, que foi de -0,2%. 

A melhoria dos salários e o aumento crescente do consumo das famílias 

brasileiras, além da facilidade de obtenção de crédito, impulsionaram um aumento 

na ocupação nos voos domésticos, que em 2009, nos meses de abril-junho, foi de 

62,51% para 63,18% em relação aos mesmos meses em 2010. Quanto aos voos 

internacionais, segundo a ANAC (2010) em 2009 eram 65,47%, elevando-se em 

2010 para 74,12%. 

O número de viagens das famílias brasileiras em julho de 2010 foi a maior já 

registrada na história do país. Conforme estudo divulgado pela ANAC (2010), foi 

constatado um aumento de turistas estrangeiros no Brasil. Esse resultado foi 

baseado somente em dados das empresas aéreas nacionais e são superiores ao 

mercado doméstico. A taxa de ocupação em 2009 foi de 66% e em 2010 de 75%. 

Segundo dados do Banco Central, os gastos dos turistas estrangeiros em 

visita ao Brasil, no segundo trimestre de 2010, chegaram a US$ 1.285 bilhões e a 

despesa cambial turística chegou a US$ 3.710 bilhões, gerando um saldo negativo 

de US$ 2.425 bilhões nesse ano.  
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Em contra-partida, a corrente cambial turística (receita mais despesa) teve um 

aumento de 35,70%, totalizando US$ 4.9 bilhões em 2010, contra US$ 3.681 bilhões 

no mesmo período em 2009. Na comparação do 2º trimestre de 2009 com o 2º 

trimestre de 2010 observa-se um aumento de 89% das atividades características do 

turismo, destacando-se entre elas: 

 transporte aéreo com crescimento de 100%;  

 parques temáticos e atrações turísticas com 98%; 

 agências de viagens com 95%; 

 operadoras de turismo com 94%; 

 meios de hospedagem com 60%; 

 eventos com saldo negativo de 22%; e 

 turismo receptivo com queda de 21%. 

Segundo dados do Ministério do Trabalho, no segundo trimestre de 2010 

houve contratações adicionais de pessoal em 76% do mercado do turismo 

pesquisado, enquanto para 6% ocorreu redução e para 17% permaneceu estável. 

Ainda nesse ano havia uma perspectiva de investimentos de 95% das 

agências de viagem, 93% das empresas envolvidas em eventos e 86% dos meios 

de hospedagem. 

O aumento de emprego e renda provocou impacto direto no Produto Interno 

Produto (PIB) da região. Segundo dados da UNICAMP (2010), o município de São 

Sebastião entre os anos de 2002 e 2007 obteve um crescimento no PIB de 928,1%, 

enquanto nesse mesmo período a média de crescimento de outros municípios 

brasileiros foi de 5,36%. Sabe-se, hoje, que a cada R$ 1,00 produzido, R$ 0,40 é 

oriundo de cidades com população inferior a 500 mil habitantes. 

Economistas acreditam que em 2020 o PIB nacional chegue a US$ 3.360 

bilhões (1,5 vezes o PIB atual da Alemanha) e a renda per capita a US$ 17.000 

(comparável à da Itália hoje). Esse crescimento provocará impactos negativos, pois 

na maioria das vezes não ocorre de maneira sustentável. No caso do município 

estudado, por exemplo, o crescimento trouxe problemas com infraestrutura e não 

suprimento da demanda no abastecimento de água em períodos de alta temporada, 

onde a falta de água, torna-se constantes na região, outro problema gerado pelo 

excesso de demanda é o acumulo de lixo no município. 
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A previsão feita para 2010 era que a participação do turismo no PIB mundial 

seria de 9% gerando 235 milhões de empregos, o que corresponde a 8% da mão de 

obra ocupada no mundo. 

B) Efeitos de Investimentos  

Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo 

(2009) está prevista a expansão do Litoral, e para que isso ocorra de maneira 

planejada e com investimentos adequados, a Secretaria dividiu os municípios por 

setores, que podem ser visualizados  na Figura 6. 

 

 
Figura 6: Expansão no Litoral 
Fonte: Secretaria do Desenvolvimento do Estado de São Paulo (2009). 
 

Para 2020 é esperado um aumento populacional de 9%, projeção feita pelo 

SEADE com base nos últimos anos. Com os novos investimentos na região e o pré-

sal, a projeção é de 25% de crescimento da população na região de governo de 

Caraguatatuba. 

Conforme ilustra a Figura 6, o Litoral Norte passará por transformações que 

incluem modificações no Porto e nos serviços ligados à Petrobrás, decorrentes dos 

terminais de gás e petróleo. Com o crescimento populacional e investimentos no 

turismo, os empreendimentos imobiliários e hoteleiros serão expandidos. 

O SEBRAE (2010) irá intensificar sua atuação na cadeia produtiva do turismo 

em razão da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Esse setor tem 

grande importância para o SEBRAE por representar cento e noventa e sete de seus 
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projetos. Em 2010 a instituição acredita que sessenta novos projetos sejam 

implantados.  

O volume de recursos destinados ao setor por esse órgão em prol do 

desenvolvimento do turismo será de R$ 125 milhões de reais nos próximos três 

anos. 

A Copa do Mundo deverá ser um marco no turismo nacional, pois a história 

mostra que os países sede da Copa começam a ter maior demanda de seu turismo 

dois anos antes do evento. Por isso, o objetivo é que em 2012 o país esteja muito 

melhor do que hoje.  

Conforme o projeto do Mtur, 65 destinos turísticos indutores também serão 

contemplados pelas ações do SEBRAE. Além disso, serão investidos R$ 3 milhões 

em cada uma das doze capitais que sediarem os jogos da Copa do Mundo. 

A ideia é que nos intervalos dos jogos os turistas visitem os municípios 

próximos, logo, os investimentos no litoral norte de São Paulo estão em alta. Os 

municípios da região estão preparando projetos que atendam as necessidades 

oriundas da atividade turística, como aeroportos, área de apoio ao porto, melhorias 

no porto e nas estradas, dentre outras.  

O prefeito do município de São Sebastião, em reunião com o Ministro do 

Turismo em junho de 2009, discutiu a possibilidade de os turistas visitarem o litoral 

nos intervalos dos jogos, mas acredita que para que isso ocorra é necessário o 

desenvolvimento de projetos atrativos e que tragam benefícios ao turismo local.  

Segundo dados do Ministério do Planejamento (2007), para cada U$ 1,00 

investido em turismo há um retorno de U$ 6,00. Mais de 4 milhões de pessoas 

trabalham em atividades ligadas ao setor de turismo, impactando em cinquenta e 

dois setores da economia nacional. 

Esses investimentos irão alavancar o desenvolvimento endógeno, dando 

força ao efeito multiplicador, conforme visto no capítulo 2. Com a expansão 

populacional e turística, o efeito será acelerado, assim, por exemplo, o dinheiro pago 

por um hóspede em um hotel serve para criar postos de trabalho diretamente, no 

próprio hotel, e também empregos indiretos no resto da economia.  

Os reflexos na economia se fazem sentir, por exemplo, quando o setor de 

compras de um hotel adquire, de fornecedores, alimentos, roupas de cama, 

uniformes e materiais de limpeza. Com a demanda em crescimento, as compras 

serão maiores, fomentando e movimentando a  economia. O efeito multiplicador 
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estende os lucros da cadeia, o hotel lucra, e todos os setores envolvidos também. 

Assim, o hóspede, além de pagar a diária e consumir serviços do hotel, costuma 

comprar souvenires, aquecendo o setor secundário. 

Segundo Barbosa (2000), a análise do turismo no aspecto econômico mostra 

que essa atividade é importante, envolvendo não somente o viajar a trabalho ou a 

lazer, mas também as consequências não-intencionais desse ato.  

O efeito multiplicador é citado frequentemente, como forma de capturar 

efeitos secundários do gasto turístico e prova do grande alcance dos seus benefícios 

em diferentes setores da economia. 

O turismo não cria somente empregos no setor terciário, mas também 

estimula a economia em outros setores, fazendo com que o efeito multiplicador 

ocorra. Esse efeito se dá, portanto, em função do dinheiro gasto por um único turista 

circular na economia da região e do país. 

Obviamente, o investimento em infraestrutura, e especialmente em logística e 

energia, também gera um impacto no  efeito multiplicador, pois implica em ampliar 

diretamente emprego e renda em larga escala no país e na região que utiliza o 

turismo.  

 

C) Efeitos da Expansão do Porto 

 

O Porto de São Sebastião fica a 200 km da cidade de São Paulo, capital do 

Estado. Ao norte do porto, na cidade de São Sebastião, está o terminal Marítimo 

Almirante Barroso (TEBAR), especializado na carga e descarga de granéis líquidos 

– petróleos da Petrobrás - que foi construído em 1961. Seus dutos ligam São 

Sebastião a Santos, Cubatão, Paulínia e Capuava. 

Em 1978 o Porto de São Sebastião foi reestruturado e em 1989 teve sua 

administração passada para o DERSA. Em junho de 2007 foi criada a Companhia 

Docas de São Sebastião, que passou a administrá-lo e hoje planeja sua ampliação. 

Considera-se que o Porto está instalado na terceira melhor região portuária do 

mundo. 

O projeto de ampliação do Porto tem como um de seus objetivos o 

aproveitamento para a atividade turística, e diante disso o governo municipal se vê 

diante duas possibilidades: de um lado estão os interesses de desenvolvimento 

endógeno, e de outro os interesses portuários de carga e descarga de mercadorias.  
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Os investimentos no Porto, na primeira fase, foram de R$ 1,5 bilhão, e R$ 5,5 

bilhões no complexo logístico que envolve o Porto, o alcooduto, e a rodovia Tamoios 

mais contornos. Os investimentos no local foram todos feitos pela iniciativa privada.  

Dados da Companhia Docas de São Sebastião indicam que a movimentação 

física no Porto de São Sebastião cresceu 70% em 2008, atingindo 833.578 mil 

toneladas. O porto de Santos fechou o mesmo período com 814.996 mil toneladas e 

o Porto de Salvador com 27,46 mil de toneladas 

Investir no turismo marítimo é uma nova opção para alavancar a economia do 

município, mas esse projeto implica em modificações no próprio espaço do 

município, além, é evidente, do envolvimento de toda comunidade. 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do município 

(PDZ) existem projetos que vislumbram a ampliação do Porto e sua integração com 

a cidade. Para que isso ocorra de maneira planejada e satisfatória, algumas 

diretrizes devem ser seguidas:  

 adequação do espaço na área portuária para que as necessidades de 

cargas e passageiros turísticos sejam atendidas; 

 integração entre o porto e a cidade, para que sirva como base para a 

revisão do capítulo portuário do Plano Diretor do município; 

 visão geral da relação terrestre e aquaviária; e 

 interação com os demais planos logísticos. 

Aproveitar o porto na recepção de Cruzeiros ou em atividades náuticas de 

esporte e recreação faz parte do Plano Diretor local. A ampliação não possui 

orçamento liberado até o momento, mas a Figura 7 apresenta o projeto. 
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Figura 7: Ampliação do Porto de São Sebastião 
Fonte: Companhia Docas (2008) 
 

Legenda: 
 

 

 

 

 

 

 

Segundo o Plano de Zoneamento aprovado na 149ª reunião ordinária do 

Conselho de Autoridade Portuária (CAP), realizada em 03 de agosto de 2009, está 

prevista a construção de um terminal turístico de passageiros, destinado a navios de 

cruzeiros turísticos para suprir a demanda existente na região.  

Essa ampliação tem como principal função proporcionar infraestrutura para o 

recebimento de embarcações turísticas nacionais e internacionais. Para que isso 

ocorra será construído um prédio com aproximadamente 5.000m², com capacidade 

para receber por dia 2.000 pessoas. O edifício terá áreas de acomodação e 

recepção de visitantes, com um saguão principal, alfândega e imigração, lojas, 

agências de correio e turismo, segurança, serviços bancários e de informações 

turísticas e banheiros públicos. 

Descrição m² 
Terminal de Contêineres e Veículos 480.000 
Terminal de granéis líquidos - TGL 95.000 
Terminal de graneis sólidos - TGS 90.000 
Área para serviços logísticos 32.500 
Supply Base 135.000 
Área de apoio operacional ao Porto 70.000 
Cais múltiplo uso 46.000 
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A empresa MSC Turismo possui navios acima do berço do porto de São 

Sebastião, mas conforme informações da Prefeitura, assim que forem realizadas as 

modificações no porto esses navios iniciarão suas escalas no município. 

A ampliação do Porto irá aumentar sua capacidade e possibilitará a operação 

de contêineres, o recebimento de grandes navios de Petróleo e de mercadorias. 

Esses grandes navios, chamados gigantes dos mares, possuem quatrocentos 

metros e dez andares. Com a estrutura para receber grandes navios a Petrobrás 

será beneficiada, pois hoje opera no porto com navios entre cinquenta mil e 170 mil 

toneladas. Com a ampliação poderá operar com navios com quatrocentas mil 

toneladas. 

O porto terá uma ampliação equivalente a trinta vezes a sua capacidade 

atual. Uma área que equivale a quarenta estádios de futebol será reservada para 

pilhas de até cinco contêineres de altura. A capacidade de ancoragem de navios 

passará de quatro, por vez, para dezoito.  

Segundo matéria publicada na Folha de São Paulo em 24 de agosto de 2009, 

o município de Ilha Bela ganhará uma nova paisagem, formada por pilhas gigantes 

de contêineres.  

Moradores, ONGS e entidades do município organizaram uma mobilização 

para tentar, por meio de abaixo-assinado, minimizar os efeitos na cidade. São 

Sebastião e Ilha Bela lutam há muitos anos contra a verticalização e com a 

ampliação do porto e sua capacidade de armazenagem. Essas cidades terão pilhas 

equivalentes a prédios de oito ou nove andares em uma área equivalente a quarenta 

campos de futebol.  

Para Frederico Businger, presidente da Companhia Docas de São Sebastião, 

essa preocupação é errônea, pois tanto as mercadorias como os navios não têm 

motivos para ficarem parados no porto, pois navio parado é prejuízo. Além disso, foi 

feita uma simulação eletrônica, e segundo ele o terminal não fica em destaque por 

conta das pilhas, não atrapalhando em nada a paisagem local: 

"É risível falar em pilha de contêiner. Fizemos uma simulação 
eletrônica e mal se consegue ver o terminal. E navio parado dá 
prejuízo", Frederico Businger – Folha de São Paulo, 24/08/2009. 

A Figura 8 e a 9 mostram o projeto integrado Porto Cidade. 



66 

 

 
Figura 8: Projeto Integrado Porto Cidade – Companhias Docas 
Fonte: Companhia Docas (2008) 

 
 

 
Figura 9: Projeto Integrado Porto Cidade – Companhias Docas 
Fonte: Companhia Docas (2008) 

 

Segundo a Companhia Docas (2008), esse projeto visa avançar a frente do 

porto para águas mais profundas, dispensando inicialmente a dragagem nos berços 

de atracação e acessos. A criação de um espelho d’água entre o porto e a faixa 

litorânea da baía de Araçá irá gerar os seguintes benefícios:  

 manutenção das praias e costões rochosos; 
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 conservação dos mangues; 

 conservação das planícies de maré para continuidade da economia 

voltada à coleta de berbigões e outros organismos marinhos; e 

 continuidade ao acesso de embarcações de pescadores e pequenos 

barcos. 

A Figura 10 mostra os aspectos positivos da ampliação do Porto, e sua 

descrição destaca a intervenção gerada e os benefícios que tal ação irá trazer. 

Impactos Positivos Descrição 

Criação de condições propícias 
ao estabelecimento de 
manguezal. 

A intervenção tornará o ambiente no fundo da baia do Araçá 
ainda mais abrigado e favorecerá a deposição de sedimentos e 
ampliação da planície existente. Tais fatos, associados à 
chegada de água doce, proveniente do córrego Mãe Isabel, 
tornarão o ambiente mais adequado e favorável ao 
estabelecimento de plantas de mangue. 

Criação de substrato para 
colonização por organismos 
bentônicos. 

Colonização dos segmentos nus das estruturas que estarão em 
contato com água por organismos bioincrustrantes. A 
comunidade incrustrante que vier a se estabelecer pode ser um 
atrativo para predadores. 

Geração de emprego e renda. Demanda por mão de obra direta e indireta para realização dos 
serviços requeridos pelas obras de ampliação do porto. 

Animação da atividade 
econômica. 

Aquecimento da economia devido ao surgimento de 
oportunidades para realização de novos negócios comerciais e 
de prestação de serviços. 

Aumento das receitas fiscais. Aumento das arrecadações de impostos, implicando na 
melhoria das finanças públicas 

Desenvolvimento da 
infraestrutura portuária. 

Ampliação da capacidade do Porto de São Sebastião para 
atender as novas demandas de movimentação de cargas, de 
apoio à indústria de petróleo e gás, e de consolidação do setor 
do turismo. 

Figura 10: Impactos positivos da ampliação do Porto 
Fonte: Companhias Docas 

 

A Figura 11 apresenta os principais impactos negativos gerados pela possível 

ampliação do Porto. Entre eles destacam-se a geração de odores e as doenças 

infecto-contagiosas, que não são benéficas para o turismo e tão pouco para 

comunidade local. A Companhia Docas propõe ações para amenizar ou até mesmo 

eliminar tais efeitos, diminuindo os danos à comunidade local. 

Na Figura 11, a seguir, podem ser observados os impactos e as ações 

adotadas para cada item estudado. 
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Impactos Negativos Ações 

Conflitos sociais Programa de educação ambiental que 
inclua instruções a respeito das formas 
adequadas de relacionamento com a 
comunidade local, conscientização 
sobre aspectos culturais locais e sobre 
a questão da prostituição. 

Interferência com a cultura tradicional Programa de educação ambiental, 
orientando os trabalhadores a respeito 
das formas adequadas de 
relacionamento com a comunidade local 
e conscientização sobre aspectos 
culturais. 

Disseminação de doenças infecto-
contagiosas 

Programa de saúde pública, além de 
ações de cunho informativo que 
constam do programa de educação 
ambiental. 

Geração de odores Programa voltado para o gerenciamento 
de resíduos sólidos; limpeza e 
higienização dos armazéns e o controle 
do tempo de estocagem de produtos. 

Aumento da demanda por serviços 
públicos 

Redimensionar a estrutura de 
saneamento e viária e os serviços 
básicos, principalmente o setor de 
saúde, que será o mais demandado 
pela população flutuante. 

Alteração no uso do solo Atualização das normas reguladoras do 
crescimento urbano, como forma de 
ordenar o uso e ocupação do solo. 

Degradação das áreas urbanas no 
entorno do porto 

Absorção integral pelo porto de suas 
atividades, provendo espaço logístico 
para estacionamento e manobras, 
capazes de evitar o transbordamento de 
maquinários ou caminhões para cidade. 

Figura 11: Impactos negativos e ações 
Fonte: Companhias Docas 

Segundo a Secretaria do Desenvolvimento do Estado de São Paulo (2010), 

estudos ambientais incompletos levaram à suspensão do projeto de expansão do 

porto, projeto de R$ 2,5 bilhões. A interrupção deu-se após recomendações da 

Secretaria de Meio Ambiente, ao verificar que o primeiro problema do projeto é a 

ausência de um plano de moradias, já que com os investimentos uma grande 

população será atraída até a região. 

O segundo problema é a falta de informações referentes à quantidade de 

gases que serão emitidos pela nova estrutura portuária. Desde novembro de 2008 

até 2020 o estado de São Paulo deverá reduzir em 20% o volume de emissões de 

gases. 
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 O terceiro problema é o acesso a São Sebastião, que hoje não possui 

estrutura suficiente para receber caminhões com contêineres.  

 

D) Efeitos de investimentos em Rodovias 

 

O acesso entre o município de Caraguatatuba e São Sebastião se dá 

somente pela SP-055 e está localizado no perímetro urbano que possui áreas de 

tráfego intensas. Além disso, existem trechos sinuosos entre as praias da Enseada 

(Caraguatatuba) e São Francisco (São Sebastião), o que torna difícil o acesso de 

caminhões.  

Por esse motivo, o DER estuda a alternativa de um contorno viário, entre os 

dois municípios, que será interligado com a Rodovia Tamoios, como mostra a Figura 

12. A entrada para São Sebastião será no Morro do Varador, que permitirá o acesso 

direto de caminhões que se destinam ao porto, não interferindo no trânsito local, 

além de possibilitar a reestruturação da orla marítima dos dois municípios que farão 

parte da malha urbana remanescente da SP-055. 

 

 
Figura 12: Contorno viário de São Sebastião 
Fonte: DER (2008) 
 

A Rodovia dos Tamoios, nos dias de hoje, é um dos maiores problemas 

logísticos do Estado de São Paulo. A Rodovia é o principal acesso ao litoral norte do 

estado e recebe grande fluxo de veículos em períodos de alta temporada, o que 

ocasiona extenso congestionamento.  

Com a ampliação do porto de São Sebastião, o aumento do fluxo de 

caminhões na rodovia se tornará um fato, e por esse motivo o DER está trabalhando 
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no projeto de duplicação da rodovia. A obra será dividida em duas etapas, como 

mostram a Figura 13 e a 14.  

 

 

Figura 13: Duplicação Rodovia Tamoios Trecho Planalto 
Fonte: DER (2008) 

 

Figura 14: Duplicação Rodovia Tamoios Trecho de Serra 
Fonte: DER 2008 

 

A primeira etapa do projeto envolve o trecho planalto, que possui 

aproximadamente 60 km, e a segunda etapa refere-se ao trecho da serra, com 

aproximadamente 14 km. 
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O estudo do município aponta para as próximas décadas um crescimento 

populacional, que conforme foi visto no início deste capítulo deve chegar a 25% a 

mais do que a população existente hoje. Assim, para 2020 a estimativa é que a 

população local chegue a 92.178 habitantes, tendo um aumento de 

aproximadamente 18 mil habitantes nos próximos dez anos. 

Diversos projetos e investimentos formam um cenário positivo e promissor 

para o município. 
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6 CENÁRIOS 

 

 

Para observar os impactos do turismo em São Sebastião, na próxima década, 

foram construídos três cenários, e analisadas as seguintes variáveis: população, 

emprego, número de estabelecimentos por setor e PIB. 

Com base nos dados apresentados no capítulo 3 calculou-se uma média de 

crescimento para cada variável analisada. Essa média é o resultado da soma e 

divisão dos 28 anos. O cálculo possibilitou a construção das seguintes médias: 

média /média a.a, média alta acrescentando 2,5% ao cálculo e média baixa com a 

subtração de 2,5%. Com esses cálculos foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Tabela 11: Média de crescimento anual 

 

Média  

Média a.a Média alta a.a Média Baixa a.a 

População 9,64% 12,14% 7,14% 

Emprego 77,81% 80,31% 75,31% 

Comércio 21,40% 23,90% 18,90% 

Indústria 35% 37,50% 32,50% 

Serviços 21,41% 23,91% 18,91% 

Estabelecimentos por setor 33,90% 36,40% 31,40% 

Comércio 14,29% 16,79% 11,79% 

Indústria 2,50% 5,00% 0,00% 

Serviços 17,11% 19,61% 14,61% 

PIB 19,60% 22,10% 17,10% 

Fonte: Elaborada pela autora 

Com base na Tabela 11 foi possível construir três possíveis cenários para 

2020: 

 cenário A – média alta, cenário.  

 cenário B – média/ média  

 cenário C – média baixa. 
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A Tabela 12 mostra/apresenta os possíveis cenários para o município de São 

Sebastião 2020. 

 

Tabela 12: Cenários 2020 
  Cenários 2020     

 2008
A  
Média Alta 

B  
Média  

C  
Média Baixa 

População 
 

69.772          171.415,8           150.484  
 

129.552,6 
Estabelecimentos por 
setor      

Comércio 
 

2.685              8.095,3               7.290  
 

6.484,2 

Indústria 
 

67                106,9                   87  
 

66,8 

Serviços 
 

4.823            16.172,4             14.726  
 

13.278,7 
Emprego      

Comércio 
 

3.313            12.814,7             11.821  
 

10.826,9 

Indústria 
 

5                  25,5                   24  
 

22,7 

Serviços 
 

9.836            38.057,5             35.107  
 

32.155,9 

PIB 
 

4.677            17.081,5             15.678  
 

14.275,1 
Fonte: Elaborada pela autora 

Conforme estudos da Secretaria de Desenvolvimento de São Paulo (2010), 

apresentados no capítulo 5, a população de São Sebastião possui uma estimativa 

de crescimento de 25% para 2020.Os dados analisados apontam que esses 

números serão maiores, pois analisando os últimos 28 anos obteve-se uma média 

de crescimento anual de 9,64%. Por esse e outros motivos entende-se que até 2020 

a população de São Sebastião cresça 145%, conforme cenário B, chegando a 

150.484 mil habitantes, o que o tornará o município mais populoso da RGC. 

Esse aumento populacional trará consequências negativas para região, como 

aumento da marginalidade e verticalização. O aumento populacional impacta 

diretamente no consumo local, por esse motivo foi mensurado o número de 

estabelecimentos por região, levando em consideração dados da Tabela 5, do 

Capítulo 3. 

Segundo estimativa realizada pelo SDESP (2009), o setor industrial terá 

crescimento superior ao da média. Esse crescimento será consequência dos 

investimentos no pré-sal, que tornarão a região atrativa para outras indústrias que 
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têm seus trabalhos interligados à Petrobrás e à exportação. Esse aumento no 

número de estabelecimentos impacta diretamente no número de empregos. 

Os cenários demonstram que o município objeto de estudo terá em 2020, em 

uma expectativa pessimista, 32.155 pessoas ocupadas no setor de serviços; e em 

uma visão otimista 38.057 pessoas. Conforme destacou a Tabela 12, a população 

estimada para 2020 no município é de 129.552 habitantes no cenário C e de 

171.415 no cenário A. 

 O aumento do número de estabelecimentos interfere no PIB regional. Essa 

interferência, destacada na Tabela 13, demonstra que os valores estimados para 

2020 farão com que a região mantenha-se como principal formadora do PIB 

regional, consequência das transformações que ocorrerão no município, como 

modificações no Porto, serviços relacionados à Petrobrás, e os investimentos no 

turismo, que aquecerão a construção civil. 

Ao analisar tais variáveis percebe-se, de forma clara, o efeito multiplicador 

exercendo seu papel na economia local. Concluí-se que tais fatores demonstram 

uma tendência ao desemprego, pois os setores econômicos, como o emprego, não 

se desenvolverão na mesma velocidade que o aumento populacional. 

Nos capítulos anteriores foram abordados o planejamento, a sustentabilidade 

e o envolvimento da comunidade, que, sem dúvida, são ferramentas de grande 

importância para que o município tire proveito das mudanças. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Desenvolver o turismo em uma região é um trabalho multidisciplinar, em que 

aspectos como vantagem competitiva, meio ambiente, e comunidade devem ser 

respeitados, pois tal atividade traz, com ela, diversos impactos positivos e negativos, 

quer sejam econômicos, sociais, ambientais, socioculturais ou espaciais.  

Como impactos positivos podem ser citados: geração de emprego; melhoria 

de infraestrutura; aumento de consumo de bens locais; melhoria na qualidade de 

vida da comunidade; melhoria dos pontos turísticos; recuperação de valores 

culturais; e adequação de espaços públicos, entre outros.  

Já como impactos negativos têm-se o aumento da inflação e especulação 

imobiliária, subemprego para comunidade local, desintegração da comunidade, 

marginalidade, destruição do meio ambiente, poluição, diferenças sociais entre 

turistas e locais, descaracterização do local, e o lugar como valor de troca entre 

outros. 

O município de São Sebastião está localizado na Região de Governo de 

Caraguatatuba e possui significativa participação nessa região. Trata-se do 

município com maior participação no PIB, com grande destaque econômico e 

populacional. Sua evolução no período aqui estudado (1980-2008) destaca seu 

grande potencial para ampliar sua participação no turismo.  

O município possui 403 km de extensão e mais de trinta praias, atrativos que 

fazem com que sua população chegue a 1 milhão de habitantes em alta temporada. 

Esse aumento, vertiginoso, afeta a estrutura local. 

Além de seu destaque regional e atrativos naturais, o município conta com a 

duplicação da Rodovia Tamoios; investimentos governamentais, como os 65 

destinos indutores do Ministério do Turismo; Copa do Mundo, em 2014, e ampliação 

do Porto, que irão incrementar o turismo marítimo na região, o que, certamente, 

fomentará investimentos para economia local. 

A análise das cidades portuárias, Santos e Salvador, possibilitou perceber os 

investimentos que essas regiões atraíram e os impactos que o turismo marítimo 

trouxe, afetando diretamente o emprego e renda locais.  

Esses municípios mostram que investimentos no turismo marítimo trazem 

benefícios para economia, mas para isso foram fundamentais investimentos no 
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porto, que precisou tornar-se um local de uso comum, com expansão ou adaptações 

que possibilitem a sua utilização também para o turismo. 

Constata-se, portanto, que para colher frutos do turismo marítimo são 

necessários investimentos portuários, a fim de transformar o porto, possibilitando 

conforto e segurança aos que ali aportarem. 

Diversas variáveis, como ampliação do porto, duplicação da Rodovia 

Tamoios, pré-sal, e investimentos no turismo influenciarão a região nas próximas 

décadas e São Sebastião será palco para a maior parte desses eventos.  

Como consequência espera-se, como impactos positivos, a geração de 

empregos e renda, aumento de receitas fiscais, crescimento econômico, 

desenvolvimento e infraestrutura. Os impactos negativos previstos são os conflitos 

sociais, interferência cultural, disseminação de doenças infecto contagiosas, geração 

de odores, uso e ocupação do solo, degradação de áreas urbanas, e verticalização. 

Acredita-se que o município de São Sebastião tenha, em 2020, um 

crescimento populacional muito superior aos últimos anos, mostrando que o 

município será o mais populoso da Região de Governo de Caraguatatuba. 

Com a ampliação do Porto, Duplicação da rodovia Tamoios, projeto dos 65 

destinos indutores do Ministério do Turismo, e Copa do Mundo 2014,São Sebastião 

terá todas as características de desenvolvimento e crescimento do turismo, mas 

para que isso ocorra de maneira sustentável são necessários planejamento e 

envolvimento da comunidade local. Esses elementos vão impedir que o município se 

transforme em um grande depósito de contêineres e de hotéis luxuosos, segregando 

sua população local.  

A construção dos cenários foi prejudicada em virtude de não obter 

informações mais detalhadas como número de turistas classificados por lazer e 

negócios, numero de empregos diretos e indiretos gerados pelo setor e pelo porto, 

quer seja pela Petrobrás ou pelo turismo marítimo. Tentativas como recolhimento de 

dados em hotéis e pousadas da região, prefeitura municipal não possibilitaram 

maiores detalhes e aprofundamentos por não existirem dados referentes ao setor. 

Planejamento e Sustentabilidade são as palavras de ordem para que o 

município cresça e se desenvolva economicamente e socialmente. Somente dessa 

forma, com responsabilidade ambiental, respeito com a comunidade, planejamento 

urbano e a não degradação de recursos é que poderão ser colhidos os doces frutos 

do turismo.    
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ANEXO A - LISTA DE PRODUTOS ESPECÍFICOS DO TURISMO 

(relativos ao consumo do visitante)  
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ANEXO B- LISTA DE ATIVIDADES E PRODUTOS CARACTERÍSTICOS DO 
TURISMO 

(relativos ao consumo do visitante) 
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