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INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA

• O intuito é dar conhecimento do que um município tem que
seja passível de utilização para fins turísticos para embasar as
ações de planejamento, gestão, promoção e incentivo à
comercialização do turismo a partir da adoção de uma
metodologia-padrão, de modo a disponibilizar aos planejadores,
gestores e visitantes informações confiáveis e atuais.

• Desenvolver as potencialidades turísticas de cada região é
impossível sem planejamento e planejar exige consistência e
confiabilidade de dados como base para análises e decisões
acertadas. É sobre esse tipo de informações geradas pelo inventário
que se deve debruçar – estudá-las e extrair-lhes os elementos que
devem subsidiar diagnósticos e prognósticos mais precisos.



INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA

• A coleta das informações foram feitas a partir
de questionários formatados a partir dos moldes
das fichas de inventariação do Ministério do
Turismo, adaptadas de acordo com as
necessidades da cidade.
• Nas visitas técnicas, além da aplicação do
questionário, foram realizados registros
fotográficos e coletadas as coordenadas
geográficas (latitude e longitude) de cada ponto
inventariado e apresentado no documento final.



INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA

SEGMENTO QUANTIDADE DE ATRATIVOS

ATRATIVOS CULTURAIS 33

ATRATIVOS NATURAIS 118

ATRATIVOS RELIGIOSOS 19

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 6



INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA

SEGMENTO QUANTIDADE INVENTARIADA

EQUIPAMENTOS DE LAZER

9

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS

66

MEIOS DE HOSPEDAGEM

244

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

383



DIAGNÓSTICO DA OFERTA TURÍSTCA

Um diagnóstico pode ser compreendido, basicamente, como uma
investigação ou reflexão da realidade local obtida por meio da coleta de
dados empíricos que, neste trabalho, tem como base o inventário turístico. O
processo de diagnosticar é complexo e demorado, tem como principal
objetivo apontar as deficiências e as oportunidades para o desenvolvimento
de projetos voltados para a melhoria da atividade turística.

O diagnóstico turístico de uma localidade proporciona uma visão
abrangente do turismo, onde podem ser identificados os pontos fracos e
barreiras ao desenvolvimento desta área.



DIAGNÓSTICO DA OFERTA TURÍSTCA
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DIAGNÓSTICO DA OFERTA TURÍSTCA

O município de Ubatuba, dispõe de uma ampla oferta de hospedagem, a
cidade conta com campings, hotéis, pousadas, resorts entre outras opções.
Todavia, de acordo com o estudo feito, é necessário que se criem estratégias
para dissolver a demanda ao decorrer do ano, para que mais
empreendimentos tenham condições de permanecer em atividade durante o
ano todo. O número elevado de atrativos é um forte aliado neste quesito,
entretanto o município ainda necessita de ampliação na oferta de
equipamentos de lazer e assim por consequência promover na cidade uma
maior diversidade de atrativos.



DIAGNÓSTICO DA OFERTA TURÍSTCA
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DIAGNÓSTICO DA OFERTA TURÍSTCA
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Análise SWOT

Forças
• Conhecimento da Comunidade;
• Belezas Naturais;
• Atividades Esportivas, principalmente de Esportes Náuticos (Surf);
• Culinária e práticas culturais tradicionais
• Tranquilidade;
• Ausência de urbanização;
• Diversidade de Atrativos (Ambientais, Culturais, etc);
• Comunidades Tradicionais e suas culturas (Quilombolas, Indígenas, Caiçaras);
• Unidades de Conservação;
• Trilhas;
• Diversidade de Aves;
• Trade Turístico Forte;



Análise SWOT

• Receptividade do povo;
• Turismo de Aventura;
• Acesso na Região / Mobilidade Urbana;
• Variedade Gastronômica;
• Malha Hoteleira;
• Artesanato e Feiras de Artesanato;
• Aeroporto;
• Infraestrutura em geral;
• Barra dos Pescadores;
• Eventos Tradicionais;
• Agricultura Familiar, Feira Livre e Feira Ecológica;
• Elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável;
• Estância Turística do Estado de São Paulo;



Análise SWOT

Fraquezas
• Saneamento Básico (Coleta e Esgoto);
• Ausência de articulação e consulta à população por parte dos gestores municipais, 

estaduais e em outros âmbitos;
• Falta de apoio ao empreendedor local;
• Falta de garantias para que a comunidade local seja a protagonista do desenvolvimento 

turístico, que resulta em sua falta de mobilização;
• Baixo conhecimento da população em outras línguas;
• Supressão da Região Centro-Sul e Sul no desenvolvimento do PDTUR;
• Qualificação Profissional;
• Falta de fomento nas ações tradicionais e culturais;
• Falta da definição do perfil do turista e do turismo que deseja atrair;
• Falta de divulgação das alternativas de atividades turísticas fora as praias;
• Sazonalidade;
• CIT (Centro de Informações Turísticas) na Região Sul;



Análise SWOT

• Abandono dos administradores com as regiões mais afastadas;
• Falta de Conscientização Ambiental da População e da Gestão Pública;
• Balneabilidade das praias centrais;
• Ausência de Organização do Trade;
• Mobilidade Urbana e Transporte público e particular;
• Ilegalidade do comércio (ambulantes e fixos) e ausência de Fiscalização;
• Iluminação Pública;
• Segurança Pública (Monitoramento remoto);
• Infraestrutura para prática de esportes;
• Falta de Acessibilidade;
• Sinalização turística em geral / Padronização da identificação dos 

monumentos e atrativos;
• Integração entre as rodoviárias;



Análise SWOT

Oportunidades
• Promover ações de sensibilização e educação acerca da comunidade, sua cultura e 

ambiente para os visitantes;
• Turismo de Base Comunitária;
• Inovação/Criação de produtos e atividades turísticas para a Região Norte;
• Criação de um Centro de Tradições Caiçaras;
• Políticas efetiva de fortalecimento das comunidades tradicionais; 
• Observação de Aves;
• Ciclovia de ligamento entre as praias e- Duplicação da BR 101;
• Turismo Pedagógico e Ações de Educação Ambiental;
• Desenvolvimento de Estratégias de Comunicação;
• Reurbanização da Orla (Com a análise do projeto proposto antes da execução);
• Clusters de Turismo;
• Circuito Quilombola;



Análise SWOT

• Calendário de eventos das regiões;
• Evento – Corrida das 28 praias;
• Atividades esportivas ao ar livre;
• Recursos orçamentários do Pré-sal;
• Cicloturismo;
• Solstício de Verão (Trópico);
• Atrativos da Região Oeste;
• Rotas: Históricas, Religiosas, Agricultura, Gastronômica, etc.;
• Regate Histórico-Cultural e cultura caiçara;
• Identidade particular de cada evento;
• Concessão do Transporte Público;
• Turismo de Negócios, Aventura, Experiência e Cruzeiros;
• Revisão de Legislação pertinente ao turismo e do município.



Análise SWOT

Ameaças
• Falta de reconhecimento público das comunidades locais;
• Especulação Imobiliária;
• Legislações inadequadas acerca da Pesca, das questões ambientais e plano de 

manejo;
• “Desculturização” Caiçara;
• Turismo de Massa;
• Sazonalidade;
• Precariedade na titulação de terras e ausência de delimitação do território caiçara;
• Sobreposição das legislações;
• Poluição ambiental;
• Verticalização da Orla;
• Zoneamento Costeiro;
• Falta de empoderamento das comunidades;
• Progresso desordenado;



Análise SWOT

• Ocupação ilegal de espaços públicos;
• Orçamento da SETUR – Ubatuba e sua distribuição;
• Precariedade na Segurança Pública;
• Ausência de polos descentralizados da SETUR – Ubatuba;
• Pré-sal e Porto de São Sebastião;
• Ausência de critérios do uso das praias;
• Falta de Seguro Turístico (agências, escunas, entre outros);
• População Flutuante;
• Falta de Conscientização social e ambiental;
• Fragilidade da Fiscalização;
• Duplicação da BR na Região Norte de Ubatuba;
• Individualismo do Sistema Turístico (Trade, Serviços, Alimentação, Hotéis, Poder 

Público);
• Falta de Planejamento Humano.



Sistematização das Problemáticas
A Sistematização das problemáticas tem o intuito de

organizar e setorizar as debilidades que o turismo de Ubatuba
apresenta atualmente, de forma a auxiliar no desenvolvimento
das próximas etapas do planejamento turístico município. Sendo
possível delimitar ações específicas de desenvolvimento turístico
e priorizá-las de acordo com a participação da comunidade em
oficina pública.



PROGNÓSTICO

O Plano de Ações de Ubatuba, foi dividido em 5 componentes,
sendo a Infraestrutura, o Produto Turístico, a Comercialização, o
Fortalecimento Institucional e a Gestão Ambiental.

Desta forma entende-se que a partir das análises realizadas
durante todo o processo de planejamento municipal voltado ao
turismo, é possível delimitar ações específicas para cada um destes
componentes, corroborando, de fato, com o desenvolvimento
municipal e com a difusão da atividade turística no município.

Por fim são sintetizados os investimentos por ano e elaborados
comparativos financeiros de acordo com os prazos de aplicação e
realização dos projetos propostos, a fim de auxiliar no planejamento
orçamentário municipal.



PLANO DE AÇÕES EM 
INFRAESTRUTURA E 
PRODUTO TURÍSTICO



PROGRAMA AÇÃO PROJETOS

REFORMA RESTAURO E 

REVITALIZAÇÃO

A.1
Implantações de Sistemas Ecológicos de Saneamento (Esgoto e 

Água)

A.2 Manutenção das vias de acesso aos atrativos turísticos

A.3 Construção de uma base de apoio ao Turismo na Região Norte

A.4

Manutenção das vias de acesso às Aldeias Indígenas

A.5
Melhorias na Aldeia do Rio Bonito (Banheiros Comunitários, Casa 

Índigena, Cozinha Comunitária) e construção de uma Ponte; (Itamambuca)

A.6 Construção de um Portal de Entrada na Região Norte

A.7 Ampliação, Construção e Melhoria das ciclovias

A.8
Construção de bolsões de estacionamento para carros e bicicletas em 

áreas de grande fluxo de pessoas

A.9

Construção de acessos e sanitários em atrativos turísticos de alta 

relevância, além de melhoria dos acessos existentes para PNE’s e Idosos

A.10

Revitalização da Ilha dos Pescadores

A.11 Unificação das Rodoviárias - Construção da Rodoviária de Ubatuba

A.12
Criação do Centro de Tradições Culturais Caiçara, Indígena e 

Quilombola

A.13
Projeto de Mobilidade Urbana (Melhorias e Implantação de 

Infraestruturas de apoio e incentivo a meios alternativos de transportes)

A.14

Implantação de Totens nos atrativos do Município

A.15 Melhoria da Sinalização Turística da Região Oeste

A.16

Adaptações à PNES no atrativo da Cachoeira do Pé da Serra

A.17
Construção de um portal na entrada oeste do município

A.18

Construção de um Centro de Informações Turísticas na Região Sul



PLANO DE AÇÕES EM 
COMERCIALIZAÇÃO



Comercialização Ação 01
sensibilização do turista sobre o ambiente visitado, 

sua cultura, suas peculiaridades e legislação, 

promovendo o respeito mútuo e interação 

sociocultural)

Comercialização

Ação 02

Promover a construção de portais de 

comunicação pelas comunidades por meio de 

capacitação e instrução

Comercialização Ação 03 Participação em Feiras e Eventos Regulares

Comercialização

Ação 04

Ocupar Regularmente os espaços públicos 

para divulgação da cultura local (Feiras de 

artesanato, Feiras de Culinária, entre outras)

Comercialização
Ação 05

Material institucional para cada região, 

destacando os principais segmentos turísticos

Comercialização

Ação 06

Criar monumentos com a exaltação das 

peculiaridades e personalidades do município de 

Ubatuba

Comercialização

Ação 07

Implantação de Totens Informativos nos 

pontos turísticos (contendo informações, história, 

curiosidades, etc)

Comercialização Ação 08 Vídeos Segmentados por setor turístico

Comercialização
Ação 09

Criar identidade do Turismo de Ubatuba, 

não vinculada a Gestão Pública

Comercialização
Ação 10

Criação da Marca e do Manual de Cores de 

Ubatuba

Comercialização

Ação 11

Comercialização com ênfase no Turismo 

Sustentável, com valorização dos profissionais do 

trade e população ubatubense (comunidades 

tradicionais, caiçara, quilombola, indígenas)

Comercialização

Ação 12

Portal de Fomento as Comunidades 

Tradicionais (Canais de comunicação Digital, site, 

blog, redes sociais)



PLANO DE AÇÕES EM 
FORTALECIMENTO 

INSTITUCIONAL



Fortalecimento Institucional Ação 01

Mediação pela SETUR com a Fundação 

Florestal para a gestão compartilhada dos 

equipamentos públicos (Alojamento, Lanchonete, 

Trilhas, ...) do Parque

Fortalecimento Institucional Ação 02
Elaboração do Calendário Turístico de 

Ubatuba (Completo e Segmentado por Região)

Fortalecimento Institucional Ação 03
Promoção de curso de marinheiro para os 

barqueiros não capacitados

Fortalecimento Institucional Ação 04

Viabilização da legalização dos comércios 

(estudo de liberação de licenças com priorização da 

comunidade local)

Fortalecimento Institucional Ação 05

Política Transversal entre as Secretarias 

Municipais, a fim de facilitar o desenvolvimento de 

projetos, programas e ações em conjunto de 

melhorias voltados ao turismo

Fortalecimento Institucional Ação 06
Estudo de Viabilidade: Municipalização do 

píer do Saco da Ribeira

Fortalecimento Institucional Ação 07

Realização de eventos durante a semana da 

Mata Atlântica espalhados no município e que 

valorizem a diversidade da Mata Atlântica e da 

importância deste bioma

Fortalecimento Institucional Ação 08

Buscar junto aos canais de comunicação a 

expansão das mídias locais para o município (sinal 

de tv, telefonia, rádio, entre outros não atingem o 

território do município)

Fortalecimento Institucional Ação 09
Policiamento voltado ao turista com posto de 

apoio nos locais de maior fluxo de turistas

Fortalecimento Institucional Ação 10 Formação de Guias Mirim

Fortalecimento Institucional Ação 11 Fortalecimento do Conselho de Turismo

Fortalecimento Institucional Ação 12

Revisão de taxas aplicadas relativa à 

atividade turística de Ubatuba com a possibilidade de 

contemplar o orçamento da SETUR; (COMTUR, 



PLANO DE AÇÕES EM
GESTÃO AMBIENTAL



Gestão Ambiental Ação 01
Programa de Conscientização e 

Sensibilização Ambiental para população e turistas

Gestão Ambiental Ação 02
Capacitação dos agentes turísticos sobre a 

interação saudável com a Fauna

Gestão Ambiental Ação 03
Fiscalização sobre o descarte de rejeitos de 

Embarcações

Gestão Ambiental Ação 04
Implantação de Sinalizações Turísticas 

voltadas à Conscientização Sócio-Ambiental

Gestão Ambiental Ação 05
Programa de sensibilização e educação 

ambiental na Mata Atlântica

Gestão Ambiental Ação 06

Realização de atividades com foco nos 3 R 

da Sustentabilidade (palestras, oficinas, workshops) 

em parceria com a secretaria do meio ambiente

Gestão Ambiental Ação 07
Programa de Responsabilidade Ambiental 

com a Taxação para excesso de lixo produzido

Gestão Ambiental Ação 08

Estudo de capacidade de carga e 

estruturação dos Atrativos Naturais (Praias, Trilhas, 

Parques)

Gestão Ambiental Ação 09

Projeto Ilhas (Estudo de Capacidade de 

Carga para as Ilhas que recebem visitação em 


