Secretaria de Turismo do Estado da Bahia – SETUR
Superintendência de Investimentos em Zonas Turísticas – SUINVEST
Diretoria de Planejamento Turístico – DPT
Estabelecimentos com Atividades Características do Turismo Ativas no Cadastro da JUCEB - outubro /
2020
SUBCLASSE
QUANT.
Agências de viagens

1.571

Albergues, exceto assistenciais

59

Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

102

Apart-hotéis

53

Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados
anteriormente

439

Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores

24

Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e
áreas de proteção ambiental
Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações
similares

8
7

Atividades de sonorização e de iluminação

322

Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento

111

Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento

1.639

Campings
Casas de festas e eventos

7
288

Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados

7

Discotecas, danceterias, salões de dança e similares

42

Exploração de boliches

7

Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares

12

Exploração de jogos eletrônicos recreativos

77

Hotéis e similares

3.199

Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

4.691

Locação de aeronaves sem tripulação

5

Locação de automóveis sem condutor

1.906
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SUBCLASSE
QUANT.
Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos

17

Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

191

Motéis

138

Operadores turísticos

160

Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal,
interestadual e internacional

45

Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal

18

Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

198

Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente

68

Outros alojamentos não especificados anteriormente

235

Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular

3

Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente

2

Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente

27

Parques de diversão e parques temáticos

57

Pensões (alojamento)

117

Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares

17

Produção de espetáculos de dança

20

Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares

14

Produção e promoção de eventos esportivos

167

Produção musical

1.124

Produção teatral

78

Restauração de obras de arte

13

Restauração e conservação de lugares e prédios históricos

11
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SUBCLASSE
QUANT.
Restaurantes e similares

10.268

Serviço de táxi

251

Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação

10

Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
Serviços ambulantes de alimentação
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

1.150
449
1.731
148

Transporte aéreo de passageiros regular

5

Transporte aquaviário para passeios turísticos

43

Transporte marítimo de cabotagem - carga

15

Transporte marítimo de cabotagem - passageiros

6

Transporte marítimo de longo curso - passageiros

12

Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional

16

Transporte por navegação de travessia, municipal

16

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual

68

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal,
exceto em região metropolitana

176

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional

7

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento,
intermunicipal, interestadual e internacional

767

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

692

TOTAL

33.126

