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Preparado para:

Introdução
O presente relatório apresenta o Documento final
contendo a sistemática de monitoramento e manuais de
operação (Produto 5) do contrato de consultor individual

para desenhar projeto piloto de monitoramento de
indicadores de gestão sustentável do turismo no Litoral
Norte do Estado de São Paulo, parte da Cooperação Técnica
BR-T1455 entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento

(BID) e a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo
(Setur).
O objetivo dessa cooperação técnica é apoiar a Secretaria de
Turismo do Estado de São Paulo na elaboração e
implementação preliminar de um plano de recuperação e
reativação para o setor de turismo considerando os
impactos da pandemia de COVID-19 na atividade turística.

Guia metodológico
O guia metodológico para a operação do sistema de
indicadores de gestão sustentável do turismo na região
do Litoral Norte de São Paulo contém o detalhamento
para a operação de todos os seus elementos, desde a

coleta até a comunicação dos indicadores. O guia é
norteado pelos princípios de transformação digital e
replicabilidade, tendo em vista o objetivo de escalamento
do projeto piloto para o Estado de São Paulo.
A metodologia utiliza os protocolos já internalizados pelo
CIET e os 5 municípios do consórcio, seguindo o processo
já realizado para o monitoramento dos Indicadores de

Desempenho do Turismo (Empregos, Meios de
Hospedagem e Agências de Receptivo), disponibilizados
no website do CIET.

Fonte: CIET, 2022
https://www.turismo.sp.gov.br/circuito-litoral-norte-indicadores-dedesempenho-do-turismo

Guia metodológico
A coordenação do sistema de monitoramento de indicadores de sustentabilidade do turismo no estado de São Paulo ficará
a cargo do CIET. O Consórcio Litoral Norte fará a articulação com as Secretarias Municipais de Turismo e Observatórios
Municipais de Turismo, onde possível, incluindo os indicadores de sustentabilidade no questionário mensal que é
preenchido pelos municípios para o monitoramento dos Indicadores de Desempenho do Turismo . Esse mesmo processo
poderá ser expandido para as demais regiões turísticas do estado. Em casos específicos, onde não houver interlocutor
regional, o CIET poderá também articular diretamente com as municipalidades. O modelo de comunicado estabelecendo o
processo para a realização das pesquisas está apresentado no Anexo 1.
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Guia metodológico
Os indicadores aqui propostos seguem as principais forças identificadas nos modelos
nacionais e internacionais, em especial: INSTO, GSTC-D, Sistema Europeu de Indicadores
de Turismo (ETIS), Programa Município VerdeAzul e Invisible Burden. Além disso, os
indicadores fazem relação direta aos ODS.
Seguindo o modelo adotado pela Comissão Europeia (ETIS, 2016), a lista apresenta
indicadores principais (core) e indicadores opcionais. A ideia é trabalhar com um modelo
que seja factível no curto prazo, composto pelos indicadores principais, e promover a
inclusão gradual dos indicadores opcionais que possibilitarão um diagnóstico mais
completo das diferentes dimensões de sustentabilidade.
A partir do Invisible Burden, foram incorporados indicadores econômicos que vão além
dos benefícios gerados pelo turismo, restritos à arrecadação de impostos, criação de
empregos e faturamento do setor. O objetivo foi incorporar indicadores que mensurem
os custos dos municípios com a atividade, incluindo dados como despesa municipal com
saúde, segurança, transporte, etc., além de indicadores que mostrem a inflação local e
os impactos sobre a população (ex., valor da cesta básica).
As 11 áreas temáticas mínimas sugeridas pelo INSTO foram acrescidas de mais 3, tendo
em vista a identificação dos principais vetores de pressão na região, conforme Análise
PESTEL: mobilidade, biodiversidade e aspectos socioculturais. A correlação entre os
vetores de pressão para a sustentabilidade do turismo e as áreas temáticas está
representada no esquema a seguir.

Guia metodológico
Análise PESTEL

Áreas temáticas

Nova dinâmica na sazonalidade turística

Sazonalidade

Baixo desempenho no mercado de trabalho
formal e PIB per capta

Emprego

Escassez de recursos humanos e financeiros

Governança

Aumento das residências precárias

Satisfação local

Interferências sobre as atividades das
comunidades tradicionais

Gestão da energia

Implantação de grandes empreendimentos
Pressão sobre mobilidade urbana
Alto risco para vegetação costeira
Saneamento básico insuficiente
Alta vulnerabilidade as mudanças climáticas
Baixo foco dos instrumentos de gestão nas
questões climáticas e vulnerabilidades

Impactos econômicos

Gestão da água
Esgotamento sanitário
Gestão dos resíduos sólidos
Acessibilidade
Ações climáticas
Biodiversidade
Mobilidade
Aspectos socioculturais

Principais fontes
de dados
secundários
SIMA – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
•

DataGeo https://datageo.ambiente.sp.gov.br/

•

SIGAMGeo https://mapas.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/sigamgeo/SIGAMGEO-

•

Dados Energéticos https://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br/portalcev2/index.html

•

Publicações SIMA https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/publicacoes/

•

Publicações CETESB https://cetesb.sp.gov.br/publicacoes-relatorios/

•

Município VerdeAzul https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/verdeazuldigital/

PUBLICO/

CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
http://pdet.mte.gov.br/novo-caged

DER- Departamento de Estradas de Rodagem
http://www.der.sp.gov.br/WebSite/MalhaRodoviaria/VolumeDiario.aspx

TCE - Tribunal de Contas do Estado https://transparencia.tce.sp.gov.br/

Área

Lista de Indicadores

A. Sazonalidade

Foram selecionados um total de 78 indicadores, divididos entre os 14

critérios a serem monitorados. Dentre eles, 56 são indicadores

B. Emprego

Gestão do volume e atividades dos visitantes (GSTC - A8)
A.5 Número de turistas por mês
A.6 Número de excursionistas por mês
B.1 Fluxo de empregos formais no turismo
Porcentagem de empregos no turismo frente ao total de empregos no
B.2
município
Oportunidades de trabalho e carreira dignos (GSTC - B2 e B3)
B.4 Emprego por gênero
C.1 Número de Meios de Hospedagem

vista a avaliação SMART, em especial, a viabilidade.

C.2

Diversos desses indicadores já são coletados pelo próprio CIET, ou por
Entretanto, a maior parte dos indicadores de gestão, baseados no GSTC,

A.4

B.3

principais e 22 foram classificados com indicadores opcionais, tendo em

outros órgãos governamentais, conforme destacado na tabela abaixo.

Indicador
A.1 Ocupação hoteleira mensal
A.2 Quantidade de Produtos Comercializados por Agências de Receptivo
A.3 Tráfego de veículos

C. Impactos
econômicos

Valor da Cesta Básica
C.3 Valor da Terra Nua
C.4 Despesas municipais
C.5

Apoio às empresas locais e comércio justo (GSTC -B1 e B3)
C.6 Faturamento do setor de turismo
C.7 Gasto médio do turista
C.8 Arrecadação de ISS sobre Turismo

serão construídos por meio de um questionário de fácil preenchimento,
que deverá ser submetido periodicamente pelos interlocutores locais.
É importante reforçar também a importância de coleta de indicadores

D.1

primários em nível local, especialmente a manutenção de pesquisas de

D.2

percepção, estimativas de volume de visitantes, sazonalidade,

D. Governança

percepção dos turistas, o acesso ao banco de dados de arrecadação de

Existência de fundo ou recursos financeiros geridos pelo COMTUR
Assento para comunidades tradicionais no COMTUR

D.4

Participação e feedback dos residentes (GSTC - A2, A4 e A5)
Porcentagem de hotéis incluídos em sistemas de certificação (ou boas
D.5
práticas)
E.1 O turismo é bom para o município (pesquisa de percepção do turismo)
E.2 O turismo é bom para a população (pesquisa de percepção do turismo)

ISS, entre outros
O detalhamento dos indicadores, bem como a descrição da fonte de
coleta, estão apresentados a seguir.

D.3

Existência de COMTUR

E. Satisfação local

E.3

Participação e feedback dos residentes (GSTC - A5)
E.4 Número de turistas por 100 residentes
E.5 Número de segundas residências por 100 residências

Área

F. Gestão da
energia

Indicador
F.1 Consumo Anual de Energia Elétrica
F.2 Consumo Anual de derivados de petróleo e etanol
F.3
F.4
F.5
G.1
G.2

G.3
G.4
G. Gestão da água G.5
G.6
G.7
G.8
H.1
H.2
H. Esgotamento
Sanitário

I. Gestão dos
resíduos sólidos

H.3

Área
J.1
J. Acessibilidade

Conservação de energia (GSTC - D5)
Consumo Mensal de Energia Elétrica Residencial
Porcentagem de estabelecimentos turísticos com programas para redução do
consumo de energia
Índice de Abastecimento de Água (IAA)
Índice de Qualidade das Águas Brutas para fins de Abastecimento Público
(IAP)
Índice de Qualidade de Águas Costeiras (IQAC)
Balneabilidade de Praias
Índice de Qualidade da Água (IQA)
Consumo Mensal de Água
Gestão da Água (GSTC - D6)
Porcentagem de estabelecimentos turísticos com programas para redução do
consumo de água
Porcentagem de coleta de esgoto
Porcentagem de tratamento de esgoto
Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana de
Município (ICTEM)

J.3
K.1
K.2
K.3
K.4
K.5
K. Ações climáticas

I.6
I.7

Resíduos (GSTC - D9)
Porcentagem de estabelecimentos turísticos com programas para redução da
geração de resíduos sólidos

K.6
K.7

Porcentagem de estabelecimentos e atrativos localizados em áreas vulneráveis
Existência de ações para gestão de riscos de desastres e eventos extremos e
K.8
adaptação a alterações climáticas
Porcentagem do território municipal, com cobertura vegetal nativa, de acordo
L.1
com o último Inventário Florestal do Instituto Florestal
L.2 Autos de infração ambiental
L.3

L. Biodiversidade
L.4

H.4

Águas residuais (GSTC - D8)
Porcentagem de esgoto coletado e tratado por meio de sistema particular
H.5
(fossa séptica e outros sistemas sustentáveis)
I.1 Coleta de Resíduos Sólidos (em toneladas)
I.2 Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR)
I.3 Índice de Gestão de Resíduos Sólidos (IGR)
I.4 Índice da Qualidade de Estações de Transbordo (IQT)
I.5 Número de entidades de catadores cadastradas (SIGOR)

J.2

Indicador
Aplicação consistente das normas de acessibilidade em equipamentos
públicos
Evidências de programas para melhoria de acessibilidade para pessoas com
vários tipos de necessidades
Dados sobre a abrangência/proporção de sítios e equipamentos de visitação
acessíveis
Consumo Anual de Energéticos e emissões de CO2
Frota veicular
Índice de Qualidade do Ar
Perigo de Escorregamento
Perigo de Inundação
Emissões de gases com efeito de estufa e mitigação de alterações climáticas
(GSTC - D10 e A10)

L.5
L.6
L.7

Existência de Conselho de Meio Ambiente
Proteção de ambientes / ecossistemas Sensíveis (GSTC - D1)
Porcentagem do território protegido por Ucs
Porcentagem de UCs com plano de manejo aprovado
Porcentagem da área em processo de restauração ecológica

M.1
M. Mobilidade

N. Aspectos
Socioculturais

Transportes de baixo impacto (GSTC - D11)
M.2 Extensão total da rede de transporte de média e alta capacidade
Porcentagem de turistas que utilizam rede de transporte de média e alta
M.3
capacidade ou transportes alternativos
N.1 Número de boletins de ocorrência resgistrados por município
N.2

Existência de legislação de apoio a cultura
N.3 Aglomerados subnormais (residências precárias)
N.4 Número de associação de artesãos ou outras produções culturais locais

A. Sazonalidade
Sazonalidade é uma das características intrínsecas do turismo e afeta
especialmente destinações com alta dependência das condições climáticas como
é o caso de regiões costeiras. A pandemia de COVID-19 alterou essa característica
de forma marcante e se tornou ainda mais imperativo a sua mensuração.
O número mensal de turistas e excursionistas na destinação é a forma mais direta
de se mensurar a sazonalidade, porém ela apresenta desafios operacionais e um
alto custo que podem ser contornados por meio dos indicadores sugeridos a
seguir. Porém, é importante reforçar a necessidade de desenvolver e implementar
um sistema de estimativa do volume de visitantes no médio prazo.

Indicador

Fonte

Unidade

A.1 Ocupação hoteleira mensal

Associações
de Hotéis

%

A.2 Quantidade de Produtos Comercializados por
Agências de Receptivo

Interlocutor
Local

Número

A.3 Tráfego de Veículos

DER

Número

A.4 Gestão do volume e atividades dos visitantes (GSTC
– A8)

Interlocutor
Local

Grau de
atendimento

A. Sazonalidade
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

A.1 Ocupação hoteleira mensal

Associações de Hotéis/Associação Comercial

Mensal

%

Descrição do indicador

É a média simples das taxas de ocupação mensal dos meios de hospedagem do município, calculada dividindo o número de UHs
vendidos pelo número de UHs ofertado mensalmente.

Metodologia de coleta

Dados coletados por meio de parceria entre as Secretarias Municipais de Turismo e as Associações Comerciais locais, através de
questionário mensal enviado e analisado pelas Secretarias de Turismo.

Obs.

Todos os municípios, com exceção de Ubatuba, já coletam e disponibilizam os dados por meio dos Indicadores de Desempenho do
Turismo (Empregos, Meios de Hospedagem e Agências de Receptivo), disponibilizados no website do CIET
https://www.turismo.sp.gov.br/circuito-litoral-norte-indicadores-de-desempenho-do-turismo

Fonte: CIET, 2022

Fonte: Observatório de Turismo de Ilhabela, 2022

A. Sazonalidade
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

A.2 Quantidade de Produtos Comercializados
por Agências de Receptivo

Interlocutor local

Mensal

Número

Descrição do indicador

Somatória do número total de produtos comercializados pelas agências de receptivo localizadas no munícipio

Metodologia de coleta

Dados coletados por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Turismo e as Agências de Receptivo locais através de
questionário mensal enviado e analisado pelas Secretarias de Turismo.

Obs.

Todos os municípios, com exceção de Ubatuba, já coletam e disponibilizam os dados por meio dos Indicadores de
Desempenho do Turismo (Empregos, Meios de Hospedagem e Agências de Receptivo), disponibilizados no website do CIET
https://www.turismo.sp.gov.br/circuito-litoral-norte-indicadores-de-desempenho-do-turismo

Fonte: CIET, 2022

A. Sazonalidade
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

A.3 Tráfego de Veículos

DER

Diário

Volume Diário

Descrição do indicador

Volume Diário Médio de Veículos (VDM) nas rodovias de acesso aos municípios do Litoral Norte, registrados
diariamente por meio de radares gerenciados pelo DER.

Metodologia de coleta

Dados disponibilizados no website do DER devem ser baixados (arquivo CSV) e analisados de acordo com a
periodicidade desejada: http://www.der.sp.gov.br/WebSite/MalhaRodoviaria/VolumeDiario.aspx.

Obs.

Fluxo de veículos em Ilhabela é monitorado e disponibilizados pelo CIET. O Observatório de Turismo de Ilhabela
também disponibiliza o fluxo de entrada no município pela Balsa, Helicópteros, Ônibus e Vans.
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Fonte: Observatório de Turismo de Ilhabela, 2022

A. Sazonalidade
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

A.4 Gestão do volume e atividades dos visitantes (GSTC)

Interlocutor Local

Anual

Grau de atendimento

Descrição do indicador

Critério A8 do GSTC – D: Gestão do volume e atividades dos visitantes, composto por 2 indicadores.

Metodologia de coleta

Avaliação com base na escala desenvolvida no estudo “Diagnóstico GSTC Ilhabela 2017”. A avaliação dos
indicadores GSTC deverá ser feita anualmente pelo interlocutor local, por meio da análise das evidências para
justificar o grau adotado. Informações foram coletadas com base no Índice de Efetividade da Gestão Municipal.

Obs.

Apenas Ilhabela possui uma série histórica, com base no estudo realizado em 2017. O diagnóstico foi realizado
com base na versão anterior do GSTC-D e apresenta algumas diferenças para a versão atual.

Critério

Indicador
A estratégia de gestão
e plano de ação do
destino abordam a
sazonalidade e
distribuição da
visitação

Gestão do
volume e
atividades dos
A variação no volume
visitantes (A8)
de visitantes ao longo
do ano é
monitorizada,
incluindo os locais
mais visitados

Grau 1
Grau 2
Grau 3
Grau 4

Bertioga
2022 Evidência

4

Caraguatatuba
2022 Evidência

4
Plano Diretor de Turismo
de Bertioga 2020

3

Controle de visitação no
PESM e PERB e
estimativas realizadas
para feriados e datas
específicas

3

O destino não cumpre o requisito
O destino não cumpre o requisito, mas planeja implementá-lo
O destino cumpre parcialmente com o requisito
O destino cumpre com o requisito e é eficaz

Plano Diretor de
Turismo 2018, em
processo de atualização

Controle feiro a partir
da coleta de residuos
sólidos (1kg para cada
turista), porém não
divulgado

Ilhabela
2017 2022 Evidência

4

2

4

3

Plano Gestor de
Turismo de Ilhabela
2020-2023
Controle do número
pela balsa e no PEIb,
mas não em outros
atrativos. Começando a
desenvolver sistema de
monitoramento pelo
uso do celular

São Sebastião
2022 Evidência

4

3

Plano Diretor de
Turismo de São
Sebastião 2020-2023

Controle de visitação
no PESM e estimativas
realizadas para feriados
e datas específicas

Ubatuba
2022 Evidência

4
Plano Diretor de
Turismo 2018

3

Controle de visitação
no PESM e estimativas
realizadas para feriados
e datas específicas

A. Sazonalidade
Interpretação dos resultados
Outros indicadores:
• Número total de chegadas de turistas e excursionistas
• Consultas realizadas nos centros de informação turística por mês
Como usar os indicadores: A distribuição mensal das chegadas de
turistas durante o ano ajuda a identificar os períodos de pico, alta e baixa
temporadas, facilmente visualizadas em gráficos. Períodos de pico (dias de
pico) mostram a pressão no destino; proporção entre períodos de pico e
média ajudam a subsidiar a decisão sobre dimensionamento da
infraestrutura e serviços. Esses indicadores mostram a pressão sobre os
meios de acomodação durante a alta temporada e os potenciais
problemas econômicos na baixa temporada, além de mensurar o
progresso das estratégias de amenização da sazonalidade.
Benchmarking: Comparação com outras destinações similares (sol e
praia) são especialmente úteis para entender os efeitos da sazonalidade,
incluindo questões climáticas de longo prazo (verão e inverno) e
meteorológicas (previsão do tempo), períodos de férias, feriado, etc.

B. Emprego
Entre os principais impactos socioeconômicos do turismo está a geração de emprego.
Por fazer parte do setor de serviços a atividade tem um alto potencial de geração de
emprego relativo à necessidade de investimento. Além disso, a atividade é
reconhecida internacionalmente, como um grande contribuidor para o emprego de
mulheres e jovens. Porém, a região vem registrando um baixo desempenho no
quesito de emprego formal.
O CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, parte do Programa de
Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET) publica mensalmente estatísticas
úteis para a avaliação do emprego no setor turístico que já são utilizadas pelo CIET
para o monitoramento da evolução do emprego. O CIET atualmente está em processo
de revisão da estimativa do número de empregos juntamente com o SEADE, que será
implantada para todos os municípios de SP

Indicador

Fonte

Unidade

B.1 Fluxo de empregos formais no turismo

CAGED

Número

B.2 Porcentagem de empregos no turismo frente ao
total de empregos no município

CAGED

%

B.3 Oportunidades de trabalho e carreira dignos (GSTC) Interlocutor
Local

Grau de
atendimento

B. Emprego
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

B.1 Fluxo de empregos formais no turismo

CAGED

Mensal

Número

Descrição do indicador

Número de admissões, desligamentos e transferências das atividades típicas do turismo (CNAE) submetidas mensalmente
pelos estabelecimentos para o Ministério da Fazenda, conforme Portaria n. 1.127/2019.

Metodologia de coleta

Dados disponibilizados mensalmente pelo Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET) devem ser
consultados e incluídos no sistema municipal: http://pdet.mte.gov.br/novo-caged.

Obs.

Todos os municípios já coletam e disponibilizam os dados por meio dos Indicadores de Desempenho do Turismo (Empregos,
Meios de Hospedagem e Agências de Receptivo), disponibilizados no website do CIET https://www.turismo.sp.gov.br/circuitolitoral-norte-indicadores-de-desempenho-do-turismo. O Grupo de Pesquisa em Economia do Turismo (GPET) recentemente
publicou um Painel dinâmico de empregos formais nas Atividades Características do Turismo

Ilhabela

Caraguatatuba

B. Emprego
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

B.2 Porcentagem de empregos no turismo frente ao
total de empregos no município

CAGED

Mensal

%

Descrição do indicador

Cálculo da porcentagem simples entre o número total de empregos no turismo e o número total de empregos no
município, com base nos dados disponibilizados pelo CAGED, conforme descrição do indicador B.1.

Metodologia de coleta

Dados disponibilizados mensalmente pelo Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET) devem
ser consultados e incluídos no sistema municipal: http://pdet.mte.gov.br/novo-caged.

Obs.

Todos os municípios já coletam e disponibilizam os dados por meio dos Indicadores de Desempenho do Turismo
(Empregos, Meios de Hospedagem e Agências de Receptivo), disponibilizados no website do CIET
https://www.turismo.sp.gov.br/circuito-litoral-norte-indicadores-de-desempenho-do-turismo. Porém, a
porcentagem de empregos do turismo é gerada apenas por Ilhabela e deve ser expandida para todos os municípios.

B. Emprego
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

B.3 Oportunidades de trabalho e carreira dignos (GSTC)

Interlocutor local

Anual.

Grau de atendimento

Descrição do indicador

Critério B2 e B3 do GSTC – D: Oportunidades de trabalho e carreira condignos e Apoio às empresas locais e
comércio justo, composto por 2 indicadores

Metodologia de coleta

Avaliação com base na escala desenvolvida no estudo “Diagnóstico GSTC Ilhabela 2017”. A avaliação dos
indicadores GSTC deverá ser feita anualmente pelo interlocutor local, por meio da análise das evidências para
justificar o critério. Informações foram coletadas com base no Índice de Efetividade da Gestão Municipal.

Obs.

Apenas Ilhabela possui uma série histórica, com base no estudo realizado em 2017. O diagnóstico foi realizado
com base na versão anterior do GSTC-D e apresenta algumas diferenças para a versão atual.

Critério

Indicador

Oportunidades de
trabalho e carreira
condignos (B2)

Apoio às empresas
locais e comércio
justo (B3)

Grau 1
Grau 2
Grau 3
Grau 4

Disponibilização local
de programas/cursos
de formação em áreas
relevantes
Aconselhamento,
financiamento e outro
apoio disponível no
destino para PMEs
ligadas ao turismo

Bertioga
2022 Evidência

3

3

Caraguatatuba
2022 Evidência

Capacita Bertioga (500
vagas) e cursos técnicos
no SENAC Bertioga

Aconselhamento via
Sebrae e financiamento
via Banco do Povo

O destino não cumpre o requisito
O destino não cumpre o requisito, mas planeja implementá-lo
O destino cumpre parcialmente com o requisito
O destino cumpre com o requisito e é eficaz

3

3

ETEC Caraguatatuba
oferece curso de Guia
de Turismo

Aconselhamento via
Sebrae e financiamento
via Banco do Povo

Ilhabela
2017 2022 Evidência

1

3

2

3

São Sebastião
Ubatuba
2022 Evidência
2022 Evidência
Centro Integrado
Diversos cursos
Profissionalizante
oferecidos pela
oferece diversos cursos
3
3
prefeitura (atualmente
(ex.: Curso de
ETEC Ubatuba oferece
curso de garçom e
Condutores de Turismo
curso técnico de
camareiro abertos)
e Turismo de Aventura)
turismo
Programa Investe
Turismo,
Aconselhamento via
3 Aconselhamento via
3 Aconselhamento via
Sebrae e financiamento
Sebrae e financiamento
Sebrae e financiamento
via Banco do Povo
via Banco do Povo
via Banco do Povo

B. Emprego
Interpretação dos resultados
Outros indicadores:
•

Quantidade de empregos permanentes vs. temporários

•

Número total de empregos por gênero

•

Salário médio do turismo vs. salário médio no município

Como usar os indicadores: Em alguns destinos o mercado de trabalho é
bastante competitivo e o setor do turismo pode estar em desvantagem com
relação à outros setores para mão de obra qualificada. Em outros, o turismo
pode ser um bom setor, comparado com outros empregos. O valor médio dos
salários, com relação a outros setores, é muito importante, bem como as
condições mínimas para viver de acordo com os custos de vida locais. Também
é útil diferenciar os empregos temporários dos empregos permanentes, em
especial em destinos com alta sazonalidade.

Benchmarking: Comparações são normalmente estaduais ou nacionais. As
análises devem levar em consideração o custo de vida local. Nesse sentido a
comparação com indicadores como o C.2 (Valor da cesta básica) e C.3 (Valor da
terra nua) são fundamentais.

C. Impactos econômicos
Os impactos econômicos positivos do turismo são usualmente os
primeiros a serem monitorados. Mas diversas externalidades não são
computadas, levando as destinações a um custo invisível (Invisible
Burden) que precisa ser mensurado para a efetiva gestão da atividade.

Indicador

Fonte

Unidade

C.1 Número de Meios de Hospedagem

TripAdvisor

Número

C.2 Valor da Cesta Básica

Pesquisa da
Cesta Básica do
Litoral Norte

R$

C.3. Valor da terra nua – aptidão regular

IEA

R$

C.4. Despesas municipais

TCE

R$

C.5. Apoio às empresas locais e comércio justo (GSTC)

Interlocutor
local

Grau de
atendimento

C. Impactos econômicos
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

C.1 Número de Meios de Hospedagem

TripAdvisor

Mensal

Número

Descrição do indicador

Número total de meios de hospedagem e unidades habitacionais instaladas e ofertadas no municípios. Os dados oficiais
disponíveis estão defasados e o esforço para coleta e atualização periódica dos mesmos inviabiliza a alimentação do sistema.
Plataformas digitais de hospedagem como o TripAdvisor oferecem uma alternativa simples e gratuita para a atualização dos
mesmos, além de disponibilizar estabelecimentos formais e informais.

Metodologia de coleta

Consulta mensal sobre o número de meios de hospedagem ofertado no município por meio da plataforma TripAdvisor
(https://www.tripadvisor.com.br/).

Obs.

É importante destacar a necessidade do levantamento primário das informações sobre o número de meios de hospedagem,
incluindo os estabelecimentos tradicionais, bem como os espaços para locação. Parcerias com plataformas digitais (ex.
AirBnB) podem produzir dados importantes para as análises de tendências de locação.
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C. Impactos econômicos
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

C.2 Valor da Cesta Básica

Pesquisa da Cesta Básica do Litoral Norte

Mensal

R$

Descrição do indicador

Dados avaliados pela Pesquisa da Cesta Básica do Litoral Norte, desenvolvida pelo Centro Universitário Módulo e Faculdade de São
Sebastião é divulgada periodicamente pelos meios de comunicação locais e pelas faculdades. A pesquisa utiliza metodologia similar à
aplicada pelo DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - em São Paulo para verificar os preços e as
variações de 13 produtos básicos de alimentação (Carnes [coxão mole, duro e patinho], leite, feijão, arroz, farinha de trigo, batata,
tomate, pão francês, café, banana [prata e nanica], açúcar, óleo e manteiga. A coleta de preços é feita mensalmente em 12
supermercados, 3 em cada um dos municípios do Litoral Norte/SP, com exceção de Bertioga.

Metodologia de coleta

A pesquisa é publicada periodicamente pelos principais meios de comunicação locais (ex.: https://www.tamoiosnews.com.br/tag/cestabasica/). O contato direto com os responsáveis pela pesquisa (professormoacirsantos@gmail.com , etrajanov@gmail.com).

Obs.

O valor da cesta básica em Bertioga não é contabilizado pela pesquisa
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C. Impactos econômicos
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

C.3 Valor da terra nua – aptidão regular

IEA

Anual

R$/ha

Descrição do indicador

Valor (R$) por hectare da terra agrícola nua (descontando o valor das construções e benfeitorias). O Instituto de Economia
Agrícola (IEA) realiza o levantamento junto a uma amostra direcionada e embasada na opinião de informantes qualificados, que
passaram por treinamento para o preenchimento adequado do questionário, tendo como referência os negócios realizados com
terras agrícolas nos municípios paulistas. Para cada município são levantadas informações de 3 (três) fontes distintas: 1-setor
público; 2- setor produtivo; 3- setor imobiliário.

Metodologia de coleta

Dados disponibilizados anualmente no website do IEA (http://ciagri.iea.sp.gov.br/bancoiea_TEste/Precor_TerraNua_SEFAZ.aspx)
devem ser consultados e alimentados no sistema pelos interlocutores locais.

Obs.

O valor para o ano de 2022 ainda não está disponível
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C. Impactos econômicos
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

C.4 Despesas municipais

TCE

Anual

R$

Descrição do indicador

Valor (R$) das despesas municipais anuais, dividido por função e subfunção do governo, consolidados pelo Tribunal de Contas
do Estado (TCE).

Metodologia de coleta

Dados disponibilizados anualmente pelo TCE no portal da transparência municipal (https://transparencia.tce.sp.gov.br/) devem
ser baixados (arquivo CSV) e analisados de acordo com a função e subfunção de governo, calculando a variação anual dos
valores e a porcentagem das despesas com turismo frente as despesas totais.

Obs.

O eixo secundário apresenta a porcentagem das despesas municipais com turismo frente as despesas totais (linha).
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C. Impactos econômicos
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

C.5. Apoio às empresas locais e comércio justo (GSTC)

Interlocutor local

Anual

Grau de atendimento

Descrição do indicador

Critério B1 e B3 do GSTC – D: Quantificação do contributo econômico do turismo e Apoio às empresas locais e
comércio justo, composto por 3 indicadores

Metodologia de coleta

Avaliação com base na escala desenvolvida no estudo “Diagnóstico GSTC Ilhabela 2017”. A avaliação dos indicadores
GSTC deverá ser feita anualmente pelo interlocutor local, por meio da análise das evidências para justificar o critério.
Informações foram coletadas com base no Índice de Efetividade da Gestão Municipal.

Obs.

Apenas Ilhabela possui uma série histórica, com base no estudo realizado em 2017. O diagnóstico foi realizado com
base na versão anterior do GSTC-D e apresenta algumas diferenças para a versão atual.

Bertioga
2022 Evidência
Indicador
Relatórios anuais sobre o
contributo económico
Plano Diretor de
3
direto e e indireto do
Turismo de Bertioga
turismo no destino
2020
Produtos alimentares e
Incentivo ao turismo
artesanais locais
base comunitária e
identificados, promovidos
3 gestão da feira de
e comercializados aos
artesanato e feira da
economia solidária
Apoio às empresas visitantes no destino
locais e comércio Iniciativas de apoio a
justo (B3)
agricultores, artesãos e
Incentivo ao turismo
produtores
base comunitária e
3
agroalimentares locais
gestão da feira de
para se integrarem na
artesanato e feira da
cadeia de valor do turismo
economia solidária
Critério
Quantificação do
contributo
económico do
turismo (B1)

Caraguatatuba
2022 Evidência
3

Plano Diretor de
Turismo 2018, em
processo de atualização

3

Ilhabela
2017 2022 Evidência
3

3

2

2

1

2

Feira de Artesanato e
Entreposto de pesca

3
Feira de Artesanato e
Entreposto de pesca

Plano Gestor de
Turismo de Ilhabela
2020-2023
Fomento a associações
de artesãos via
Secretaria de Inclusão
Social

Fomento a associações
de artesãos via
Secretaria de Inclusão
Social

São Sebastião
2022 Evidência
3

3

3

Plano Diretor de
Turismo de São
Sebastião 2020-2023
Lei de apoio ao turismo
de base comunitária e
gestão da Praça do
Artesão

Lei de apoio ao turismo
de base comunitária e
gestão da Praça do
Artesão

Ubatuba
2022 Evidência
3

3

3

Plano Diretor de
Turimo 2018

Incentivo ao turismo de
base comunitária e
cercos de pescadores

Incentivo ao turismo de
base comunitária e
cercos de pescadores

C. Impactos Econômicos
Interpretação dos resultados
Outros indicadores:
•

Arrecadação do ISS em atividades turísticas (ver modelo utilizado pelo
Observatório da Cidade de São Paulo
(https://observatoriodeturismo.com.br/?p=2828)

•

Gasto médio do turista

•

Retenção de receitas no destino

Como usar os indicadores: Os indicadores econômicos ajudam a monitorar os
impactos positivos e negativos do turismo do destino, incluído o chamado custo
invisível (Invisible Burden). Eles devem subsidiar a tomada de decisão sobre os
investimentos em infraestrutura e serviços e avaliar os custos de oportunidade.
Indicadores sobre gastos do turista também auxiliam a identificação dos
segmentos mais importantes para o destino e ajudam a definir as estratégias de
marketing.

Benchmarking: A comparação temporal dentro do mesmo destino pode
auxiliar a avaliação dos efeitos da variação dos custos e receitas na gestão da
atividade. A construção da conta satélite do turismo é recomendada para uma
maior compreensão dos impactos econômicos, incluindo os seus efeitos
multiplicadores.

D. Governança
A gestão do turismo vai além do poder público e envolve também
a efetiva participação das comunidades locais e empresariado.
Além disso, os principais instrumentos de gestão devem possuir
um foco em questões prioritárias para a região, como as ações

climáticas e a proteção da biodiversidade.

Indicador

Fonte

Unidade

D.1 Existência de COMTUR

Interlocutor
local

Grau de
atendimento

D.2 Existência de fundo ou recursos financeiros geridos
pelo COMTUR

Interlocutor
local

Grau de
atendimento

D.3 Assento para comunidades tradicionais no
COMTUR

Interlocutor
Local

Grau de
atendimento

D.4 Participação e feedback dos residentes (GSTC)

Interlocutor
local

Grau de
atendimento

D. Governança
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

D.1 Existência de COMTUR

Interlocutor local

Anual

Grau de atendimento

Descrição do indicador

Existência de Conselho Municipal de Turismo em funcionamento e atuante.

Metodologia de coleta

Verificação de instrumento legal de criação do Conselho Municipal de Turismo e da realização de reunião
periódicas por meio das atas

Obs.

Indicador
D.1 Existência de COMTUR

Fonte
Interlocutor local

Unidade

Evidência

Grau de Atendimento

Bertioga (CONTUR)

Sim

Lei Municipal 480/2001

Caraguatatuba (COMTUR)

Sim

Lei Municipal 635/1997

Ilhabela (COMTUR)

Sim

Lei Municipal 1138/2015

São Sebastiao (COMTUR)

Sim

Lei Municipal 2163/2011

Ubatuba (CMT)

Sim

Lei Municipal 1732/1998

D. Governança
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

D.2 Existência de fundo ou recursos financeiros geridos pelo COMTUR

Interlocutor local

Anual

Grau de atendimento

Descrição do indicador

Existência de Fundo Municipal de Turismo em operação e gerenciado pelo Conselho Municipal de
Turismo

Metodologia de coleta

Verificação de instrumento legal de criação de Fundo Municipal de Turismo ou instrumento similar

Obs.

Apesar da existência de Fundo Municipal de Turismo em todas as localidades, os fundos não
foram executados nos últimos anos, de acordo com as entrevistas realizadas.

Indicador
D.1 Existência de fundo ou recursos financeiros
geridos pelo COMTUR

Fonte
Interlocutor local

Unidade

Evidência

Grau de Atendimento

Bertioga (CONTUR)

Sim

Lei Municipal 480/2001

Caraguatatuba (COMTUR)

Sim

Lei Municipal 635/1997

Ilhabela (COMTUR)

Sim

Lei Municipal 1138/2015

São Sebastiao (COMTUR)

Sim

Lei Municipal 2163/2011

Ubatuba (CMT)

Sim

Lei Municipal 1732/1998

D. Governança
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

D.3 Assento para comunidades tradicionais no COMTUR

Interlocutor local

Anual

Grau de atendimento

Descrição do indicador

Existência de assentos dedicados a membros de comunidades tradicionais no Conselho Municipal de
Turismo e evidência da efetiva participação dessas comunidades no processo de tomada de decisão.

Metodologia de coleta

Verificação de instrumento legal de criação de Conselho Municipal de Turismo e da composição do
mesmo, incluindo a lista de membros, bem como verificação das atas das reuniões realizadas.

Obs.

Indicador
D.3 Assento para comunidades tradicionais no
COMTUR

Fonte
Interlocutor local

Unidade

Evidência

Grau de Atendimento

Bertioga (CONTUR)

Não

Lei Municipal 480/2001

Caraguatatuba (COMTUR)

Sim

Lei Municipal 635/1997

Ilhabela (COMTUR)

Sim

Lei Municipal 1138/2015

São Sebastiao (COMTUR)

Não

Lei Municipal 2163/2011

Ubatuba (CMT)

Sim

Lei Municipal 1732/1998

D. Governança
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

D.4 Participação e feedback dos residentes (GSTC)

Interlocutor local

Anual

Grau de atendimento

Descrição do indicador

Critérios A2, A4 e A5 do GSTC – D: Estratégia de gestão de destino e plano de ação, Envolvimento das empresas e
referenciais de sustentabilidade e Participação e feedback dos residentes, composto por 5 indicadores

Metodologia de coleta

Avaliação com base na escala desenvolvida no estudo “Diagnóstico GSTC Ilhabela 2017”. A avaliação dos
indicadores GSTC deverá ser feita anualmente pelo interlocutor local, por meio da análise das evidências para
justificar o critério. Informações foram coletadas com base no Índice de Efetividade da Gestão Municipal.

Obs.

Apenas Ilhabela possui uma série histórica, com base no estudo realizado em 2017. O diagnóstico foi realizado com
base na versão anterior do GSTC-D e apresenta algumas diferenças para a versão atual.

Bertioga
Indicador
Evidência
Critério
2022
Evidências da promoção e
facilitação da participação pública
3
Participação e
no planeamento/gestão do destino
COMTUR
feedback dos
Evidências de medidas tomadas
residentes (A5)
em resposta ao feedback dos
4 COMTUR - atas de
residentes
reunião
Documento publicado com as
Plano Diretor de
atuais estratégia e atividades do
4 Turismo de Bertioga
destino
2020
Estratégia de gestão
Referência a princípios de
de destino e plano de
sustentabilidade e avaliação dos
ação (A2)
recursos, problemas e riscos estão
3 Plano Diretor de
contidos na estratégia e no plano
Turismo de Bertioga
de ação
2020
Envolvimento das
Evidências da promoção de
empresas e
1
sistemas de certificação (ou boas
referenciais de
sustentabilidade (A4) práticas)

Caraguatatuba
Evidência
2022
4

4

4

3

1

Ilhabela
Evidência
2017 2022

Pesquisa de percepção
do turismo e COMTUR

4

COMTUR - atas de
reunião
Plano Diretor de Turismo
2018, em processo de
atualização

4

4

3

4

Plano Diretor de Turismo
2018, em processo de
atualização

3

3

1

4

São Sebastião
Evidência
2022

Pesquisa de percepção
do turismo e COMTUR

3

COMTUR - atas de
reunião
Plano Gestor de
Turismo de Ilhabela
2020-2023

4

Plano Gestor de
Turismo de Ilhabela
2020-2023

3

3

4

Pesquisa de percepção
do turismo e COMTUR

COMTUR - atas de
reunião
Plano Diretor de
Turismo de São
Sebastião 2020-2023

4

COMTUR - atas de
reunião

4

Plano Diretor de
Turimo 2018

Plano Diretor de
Turismo de São
Sebastião 2020-2023

3

COMTUR

4

1
Green Ilhabela

Ubatuba
Evidência
2022

Plano Diretor de
Turimo 2018
1

D. Governança
Interpretação dos resultados
Outros indicadores:
•

Indicadores de governança adotados pelo Banco Mundial (Controle da
corrupção, Efetividade do governo, Estabilidade política e ausência de
violência, Qualidade de regulamentação, Estado de direito e Voz e prestação
de contas) https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governanceindicators

•

Porcentagem de estabelecimentos com certificação turística

Como usar os indicadores: Processos de planejamento participativo, que
seguem os princípios de boa governança podem reduzir os conflitos entre os
atores e criar parcerias que contribuam para o desenvolvimentos de processos
de cooperação e competição positivos no destino. A mensuração da
participação efetiva dos atores auxilia os processos de incentivo e promoção da
participação, bem como a identificação de grupos alijados do processo.

Benchmarking: Tendo em vista as particularidades de cada comunidade e os
processos de sensibilização, comparação com anos anteriores (séries históricas)
podem mostrar as mudanças de forma mais eficiente.

E. Satisfação local
O envolvimento da comunidade local vai além das consultas públicas e deve possibilitar a
efetiva participação dos atores locais na tomada de decisão.

O CIET já coordena uma pesquisa de percepção do turismo, operacionalizada pelos
municípios, que mensura diversos impactos positivos e negativos. Enquanto os indicadores
selecionados mostram um quadro geral da percepção do turismo nos municípios,
indicadores específicos podem contribuir para o melhor entendimento dos demais critérios
do sistema.

É importante reforçar a importância da manutenção da pesquisa de percepção do turismo
em Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba, bem como destacar a importância de implantar a
pesquisa nos municípios que ainda não realizam a consulta (Bertioga e São Sebastião).

Indicador

Fonte

Unidade

E.1 O turismo é bom para o município (pesquisa de
percepção do turismo)

CIET

%

E.2 O turismo é bom para a população (pesquisa de
percepção do turismo)

CIET

%

E.3 Participação e feedback dos residentes (GSTC)

Interlocutor
Local

Grau de
atendimento

E. Satisfação local
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

E.1 O turismo é bom para o município (pesquisa de percepção do turismo)

CIET

Anual

%

Descrição do indicador

Pesquisa de percepção do turismo nos municípios organizada pelo CIET e realizada anualmente
pelos principais destinos do estado (https://www.turismo.sp.gov.br/pesquisa-de-percepcao-doturismo-nos-municipios-2021-2022).

Metodologia

Dados disponibilizados anualmente pelo CIET devem ser analisados de acordo com os itens
selecionados para o sistema (E.1 O turismo é bom para o município)

Obs.

A pesquisa foi realizada apenas nos municípios de Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Reforça-se
a importância da continuidade da pesquisa para a construção de uma série histórica.

Fonte: CIET, 2022

E. Satisfação local
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

E.2 O turismo é bom para a população (pesquisa de percepção do turismo)

CIET

Anual

%

Descrição do indicador

Pesquisa de percepção do turismo nos municípios organizada pelo CIET e realizada anualmente
pelos principais destinos do estado (https://www.turismo.sp.gov.br/pesquisa-de-percepcao-doturismo-nos-municipios-2021-2022).

Metodologia

Dados disponibilizados anualmente pelo CIET devem ser analisados de acordo com os itens
selecionados para o sistema (E.2 O turismo é bom para a população).

Obs.

A pesquisa foi realizada apenas nos municípios de Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Reforçase a importância da continuidade da pesquisa para a construção de uma série histórica.

Fonte: CIET, 2022

E. Satisfação local
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

Pesquisa de percepção do turismo (Demais resultados)

CIET

Anual

%

Descrição do indicador

Pesquisa de percepção do turismo nos municípios organizada pelo CIET e realizada anualmente pelos principais
destinos do estado (https://www.turismo.sp.gov.br/pesquisa-de-percepcao-do-turismo-nos-municipios-20212022).

Metodologia

Dados disponibilizados anualmente pelo CIET devem ser analisados de acordo com os itens selecionados para o
sistema

Obs.

Outros resultados da Pesquisa de percepção do turismo podem ser utilizados para cruzamentos com os demais
indicadores e auxiliar na análise das questões críticas do turismo nos destinos. Exemplos de cruzamentos são
apresentados na parte final da apresentação
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Ubatuba

Bertioga

Caraguatatuba

Ilhabela

São Sebastião

O turismo é bom para o município (concordo totalmente)

O turismo aumenta os índices de violência (concordo totalmente)

O turismo é bom para a população (concordo totalmente)

O turismo causa danos ao meio ambiente (concordo totalmente)

O turismo beneficia a economia da cidade (concordo totalmente)

O turismo aumenta o acúmulo de lixo na cidade (concordo totalmente)

O turismo cria empregos para as pessoas da minha cidade (concordo totalmente)

Fonte: CIET, 2022

Ubatuba

O tráfego de visitantes afeta negativamente o deslocamento em estradas e ruas (concordo totalmente)

E. Satisfação local
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

E.3 Participação e feedback dos residentes (GSTC)

Interlocutor Local

Anual

Grau de atendimento

Descrição do indicador

Critério A5 do GSTC – D: Participação e feedback dos residentes, composto por 1 indicador

Metodologia

Avaliação com base na escala desenvolvida no estudo “Diagnóstico GSTC Ilhabela 2017”. A avaliação dos indicadores
GSTC deverá ser feita anualmente pelo interlocutor local, por meio da análise das evidências para justificar o critério.

Obs.

Apenas Ilhabela possui uma série histórica, com base no estudo realizado em 2017. O diagnóstico foi realizado com base
na versão anterior do GSTC-D e apresenta algumas diferenças para a versão atual.

Bertioga
Indicador
2022 Evidência
Inquéritos a residentes
Participação e e outros mecanismos
feedback dos sistemáticos de recolha 3
residentes (A5) de feedback sobre
questões do turismo
CONTUR
Critério

Grau 1
Grau 2
Grau 3
Grau 4

Caraguatatuba
2022 Evidência

4

O destino não cumpre o requisito
O destino não cumpre o requisito, mas planeja implementá-lo
O destino cumpre parcialmente com o requisito
O destino cumpre com o requisito e é eficaz

Ilhabela
2017 2022 Evidência

3
Pesquisa de percepção
do turismo e COMTUR

4

São Sebastião
2022 Evidência

3
Pesquisa de percepção
do turismo e COMTUR

Ubatuba
2022 Evidência

4
COMTUR

Pesquisa de percepção
do turismo e CMT
(Conselho Municipal de
Turismo)

E. Satisfação local
Interpretação dos resultados
Outros indicadores:
• Número de turistas por 100 residentes
• Número de segundas residências por 100 residências
• Variação de migrantes (chegadas e saídas)
Como usar os indicadores: A satisfação ou dessatisfação da comunidade
local com o turismo é um indicativo inicial de potenciais conflitos entre
residentes e visitantes e pode auxiliar a identificação de problemas
emergentes antes dos mesmos se agravarem e comprometer as condições
de vida locais e a competitividade do destino. A satisfação local pode
subsidiar um eventual controle do número de turistas.
Benchmarking: Tendo em vista as particularidades de cada comunidade e
as diferentes relações sociais entre residentes e visitantes, comparação
com anos anteriores (séries históricas) podem mostrar as mudanças de
forma mais eficiente.

F. Gestão da energia
Saneamento básico, incluindo os seus diversos serviços, é um dos
grandes desafios do país, incluindo especificamente o litoral norte de
São Paulo. O aumento da população atraída pelas oportunidades
ligadas ao turismo e a implementação de grandes empreendimentos na
região aumenta a pressão por esses serviços que já apresentam uma
defasagem. A lacuna na prestação desses serviços gera, por sua vez,
impactos nos ecossistemas locais e na atratividade dos destinos.

Indicador

Fonte

Unidade

F.1 Consumo Anual de Energia Elétrica

SIMA

k.Wh

F.2 Consumo de derivados de petróleo e etanol

SIMA

Litro

F.3 Conservação de energia (GSTC)

Interlocutor
Local

Grau de
atendimento

F. Gestão da energia
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

F.1 Consumo Anual de Energia Elétrica

SIMA

Anual

k.Wh

Descrição do indicador

Consumo anual de energia elétrica em K.Wh, divididos em residencial, comercial, rural, industrial, iluminação pública, poder
público, serviço público e consumo próprio. Os dados são coletados e disponibilizados pelas concessionarias e Agências
Reguladoras (ANEEL – Agencia Nacional de Energia Elétrica e ANP – Agencia Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis),
contendo informações discriminadas por município em cada um dos Estados da Federação.

Metodologia

Dados publicados anualmente pela SIMA no Anuário de Energéticos por Municípios do Estado de São Paulo, disponíveis na página
Dados Energéticos da SIMA (https://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br/portalcev2/index.html).

Obs.

Anuário não foi publicado em 2019. As informações são disponibilizadas anualmente e permitem uma avaliação parcial do consumo
energético. De modo a garantir o acesso a base de dados, a SETUR pode solicitar os microdados diretamente a SIMA.
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F. Gestão da energia
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

F.2 Consumo de derivados de petróleo e etanol

SIMA

Anual

Litro

Descrição do indicador

Consumo de derivados de petróleo e etanol em litros, divididos em gasolina automotiva, gasolina de aviação, óleo diesel,
óleo combustível, querosene de aviação, querosene de iluminação, GLP, coque, etanol e asfalto. Os dados são coletados e
disponibilizados pelas concessionarias e Agências Reguladoras (ANEEL – Agencia Nacional de Energia Elétrica e ANP –
Agencia Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), contendo informações discriminadas por município em
cada um dos Estados da Federação.

Metodologia

Dados publicados anualmente pela SIMA no Anuário de Energéticos por Municípios do Estado de São Paulo, disponíveis na
página Dados Energéticos da SIMA (https://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br/portalcev2/index.html).

Obs.

Anuário não foi publicado em 2019. As informações são disponibilizadas anualmente e permitem uma avaliação parcial do
consumo energético. De modo a garantir o acesso a base de dados, a SETUR pode solicitar os microdados diretamente a
SIMA.
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F. Gestão da energia
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

F.3 Conservação de energia (GSTC)

Interlocutor Local

Anual

Grau de atendimento

Descrição do indicador

Critério D5 do GSTC – D: Conservação de energia, composto por 2 indicadores.

Metodologia

Avaliação com base na escala desenvolvida no estudo “Diagnóstico GSTC Ilhabela 2017”. A avaliação dos indicadores GSTC deverá
ser feita anualmente pelo interlocutor local, por meio da análise das evidências para justificar o critério. Informações foram
coletadas com base no Índice de Efetividade da Gestão Municipal.

Obs.

Apenas Ilhabela possui uma série histórica, com base no estudo realizado em 2017. O diagnóstico foi realizado com base na versão
anterior do GSTC-D e apresenta algumas diferenças para a versão atual.

Bertioga
Indicador
2022 Evidência
Programa para
aumentar a eficiência
1
energética
Conservação de Investimento em
energia (D5)
energias renováveis e
percentagem destas no 1
fornecimento/consumo
total
Critério

Grau 1
Grau 2
Grau 3
Grau 4

Caraguatatuba
2022 Evidência
1

Ilhabela
2017 2022 Evidência
1

3

São Sebastião
2022 Evidência

Ubatuba
2022 Evidência

1

1

1

1

Green Ilhabela

1

O destino não cumpre o requisito
O destino não cumpre o requisito, mas planeja implementá-lo
O destino cumpre parcialmente com o requisito
O destino cumpre com o requisito e é eficaz

1

1

F. Gestão da energia
Interpretação dos resultados
Outros indicadores:
• Participação da Energia renovável no consumo final energético
• Porcentagem de estabelecimentos turísticos com programas para
redução do consumo de energia
Como usar os indicadores: Os indicadores apontam as tendências de
consumo de energia, incluindo a relação com a sazonalidade turística, e
podem servir de comparação entre os diversos setores de produção. A
discriminação por tipo de fonte energética serve também para promover a
diminuição do consumo de energia per capta, em especial de fontes não
renováveis e combustíveis fósseis, bem como incentivar o uso de fontes
sustentáveis.
Benchmarking: O indicador pode ser comparado de duas formas: série
temporal em destinações específicas; e por meio de dados comparativos
de sistemas de certificação.

G. Gestão da água
Indicador

Fonte

Unidade

G.1 Índice de Atendimento de Água (IAA)

SIMA

Classe

G.2 Índice de Qualidade das Águas Brutas para fins de
Abastecimento Público (IAP)

SIMA

Classe

G.3 Índice de Qualidade de Águas Costeiras (IQAC)

SIMA

Classe

G.4 Balneabilidade de Praias

CETESB

Classe

G.5 Índice de Qualidade de Água (IQA)

SIMA

Classe

G.6 Consumo Mensal de Água

SABESP

m3

G.7 Gestão da água (GSTC)

Interlocutor
Local

Grau de
atendimento

G. Gestão da água
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

G.1 Índice de Atendimento de Água (IAA)

SIMA

Anual

Classe

Descrição do indicador

Índice de Atendimento de Água (IAA) apresenta o percentual da população efetivamente atendida por abastecimento
público de água, baseado nos dados do Sistema Nacional de Informações de Saneamento. Os percentuais são classificados
a seguinte forma: Ruim – abaixo de 50%, Regular – entre 50% e 90%, Bom – acima de 90%.

Metodologia

Os dados são disponibilizados por meio da plataforma DataGEO da SIMA: https://datageo.ambiente.sp.gov.br/ e devem ser
atualizados anualmente.

Obs.
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G. Gestão da água
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

G.2 Índice de Qualidade das Águas Brutas para fins de
Abastecimento Público (IAP)

SIMA

Anual

Classe

Descrição do indicador

O Índice de Qualidade das Águas para Fins de Abastecimento Público (IAP) é calculado nos pontos de amostragem
dos rios e reservatórios utilizados para o abastecimento público. O IAP é o produto da ponderação dos resultados
atuais do IQA (Índice de Qualidade de Águas) e do ISTO (Índice de Substâncias Tóxicas e Organolépticas). O IAP é
um índice mais fidedigno da qualidade da água bruta a ser captada, que após tratamento, será distribuída para a
população.

Metodologia

Os dados estão disponíveis por meio da plataforma DataGEO da SIMA: https://datageo.ambiente.sp.gov.br/ e
devem ser atualizados anualmente.

Obs.
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G. Gestão da água
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

G.3 Índice de Qualidade de Águas Costeiras (IQAC)

SIMA

Anual

Classe

Descrição do indicador

O IQAC é um índice que agrega os dados mais relevantes gerando uma classificação que reflete um diagnóstico das
áreas avaliadas no litoral paulista. Ele é composto por 9 parâmetros : pH, OD, Fósforo, COT, Nitrogênio, Fénios.
Colorofila, Enterococos e Coliformes termotolerantes. Os resultados obtidos nas análises são comparados com um
valor padrão para cada parâmetro incluído no cálculo que resultam na classificação final.

Metodologia

Os dados estão disponíveis por meio da plataforma DataGEO da SIMA: https://datageo.ambiente.sp.gov.br/ e
devem ser atualizados anualmente.

Obs.
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G. Gestão da água
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

G.4 Balneabilidade de Praias

CETESB

Semanal

Classe

Descrição do indicador

O índice de Balneabilidade avalia as condições da água para fins de recreação de contato primário. A CETESB possui 167 pontos de
avaliação de balneabilidade no litoral de São Paulo, onde semanalmente, aos finais de semana, são coletadas amostras de água para
análise em laboratório. A classificação semanal de uma praia é feita de acordo com as densidades de bactérias fecais na água do mar,
resultantes de análises feitas nas amostras de cinco semanas consecutivas. O critério adotado pela CETESB para águas marinhas é baseado
na densidade de enterococos.

Metodologia

A classificação é divulgada semanalmente e está disponível no website da CETESB: https://cetesb.sp.gov.br/praias/balneabilidadeesaude/

Obs.

A balneabilidade das praias é um excelente indicador para a avaliação da qualidade da experiência da visitação e pode subsidiar a tomada
de decisão sobre a necessidade de investimentos e sobre a saúde pública no médio e longo prazo. Porém, existe uma lacuna entre a coleta,
a análise e a publicação dos dados sobre a balneabilidade das praias, isto é, a informação disponível não representa a qualidade da água no
momento atual e pode gerar decisões equivocadas no curto prazo.

Indicador
Balneabilidade das praias
Bertioga

Fonte Unidade
CETESB Classe

2017

BORACÉIA - COLÉGIO MARISTA

Boa

BORACÉIA

Boa

GUARATUBA

Boa

SÃO LOURENÇO-PROX. MORRO

Boa

SÃO LOURENÇO-RUA 2

Boa

ENSEADA-INDAIÁ

Boa

ENSEADA-VISTA LINDA

Regular

ENSEADA-COL. SESC

Boa

ENSEADA-R. R. COSTABILI

Regular

2018

Ano
2019

Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Regular
Boa
Regular
Boa
Regular
Boa
Regular Regular
Boa

2020
Boa
Regular

Ótima
Boa
Regular
Boa
Boa
Boa
Boa

2021

G. Gestão da água
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

G.5 Índice de Qualidade de Água (IQA)

SIMA

Anual

Classe

Descrição do indicador

O Índice de Qualidade das Águas (IQA) considera as variáveis Temperatura da Água, Oxigênio Dissolvido, Demanda
Bioquímica do Oxigênio, Coliformes Termotolerantes/E. coli, pH, Turbidez, Fósforo Total, Nitrogênio Total e Sólidos
Totais, as quais indicam principalmente o lançamento de efluentes sanitários, fornecendo uma visão geral sobre as
condições de qualidade das águas superficiais.

Metodologia

Os dados estão disponíveis por meio da plataforma DataGEO da SIMA: https://datageo.ambiente.sp.gov.br/ e devem
ser atualizados anualmente.

Obs.
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G. Gestão da água
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

G.6 Consumo Mensal de Água

SABESP

Mensal

m3

Descrição do indicador

Consumo mensal de agua em m3.

Metodologia

O consumo mensal de água é disponibilizado diretamente para os municípios pela SABESP após envio de ofício para solicitação.
Atualmente, apenas Caraguatatuba realiza esse processo.

Obs.

De modo a agilizar e padronizar a solicitação o CIET poderá fazer a solicitação diretamente a SABESP para todos os municípios
atendidos pela organização.

Caraguatatuba

G. Gestão da água
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

G.7 Gestão da água (GSTC)

Interlocutor Local

Anual

Grau de atendimento

Descrição do indicador

Critério D6 do GSTC – D: Gestão da água, composto por 1 indicador.

Metodologia

Avaliação dos indicadores integrantes do critério D6 do GSTC com base na escala desenvolvida no estudo “Diagnóstico GSTC Ilhabela
2017”. A avaliação dos indicadores GSTC deverá ser feita anualmente pelo interlocutor local, por meio da análise das evidências para
justificar o critério. Informações foram coletadas com base no Índice de Efetividade da Gestão Municipal.

Obs.

Apenas Ilhabela possui uma série histórica, com base no estudo realizado em 2017. O diagnóstico foi realizado com base na versão
anterior do GSTC-D e apresenta algumas diferenças para a versão atual.

Indicador
2022 Evidência
Monitorização e controlo
das fontes e volume de
água utilizada para fins
turísticos e do seu efeito
Gestão da água
nas comunidades e
1
(D6)
ecossistemas locais.
Promoção e avaliação da
adesão das empresas
aos objetivos
Critério

Grau 1
Grau 2
Grau 3
Grau 4

2022 Evidência

1

O destino não cumpre o requisito
O destino não cumpre o requisito, mas planeja implementá-lo
O destino cumpre parcialmente com o requisito
O destino cumpre com o requisito e é eficaz

2017 2022 Evidência

1

1

2022 Evidência

1

2022 Evidência

1

G. Gestão da água
Interpretação dos resultados
Outros indicadores:
•

Porcentagem de estabelecimentos turísticos com programas para redução
do consumo de água

•

Incidentes anuais de falta de água

•

Preço da água/l

Como usar os indicadores: O monitoramento da qualidade e disponibilidade
de água serve para o dimensionamento da oferta e demanda de água,
especialmente em locais com grande sazonalidade. A disponibilidade hídrica
também está diretamente relacionada com estratégias de conservação e
diminuição do consumo de água. Índices que monitoram a qualidade da água
são usados para identificar impactos de outros setores, como esgotamento
sanitário, ocupação humana, influência de água doce continental, resíduos
sólidos carreados pela chuva, entre outros. Em destinos litorâneos, os índices de
qualidade das águas estão ainda relacionados com as atividades de recreação.

Benchmarking: A Iniciativa de Mensuração de Água em Hotéis (Hotel Water
Measurement Initiative - HWMI) apresenta uma ferramenta gratuita para
comparar o consumo de água em pequenas propriedades até grandes
empreendimentos.

H. Esgotamento sanitário

Indicador

Fonte

Unidade

H.1 Porcentagem de coleta de esgoto

SIMA

%

H.2 Porcentagem de tratamento de esgoto

SIMA

%

H.3 Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto
da População Urbana de Município (ICTEM)

SIMA

Classe

H.4 Águas residuais (GSTC)

Interlocutor
local

Grau de
atendimento

H. Esgotamento sanitário
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

H.1 Porcentagem de coleta de esgoto
H.2 Porcentagem de tratamento de esgoto

SIMA

Anual

%

Descrição do indicador

Dados de porcentagem de domicílios com coleta e tratamento de esgoto levantados pela CETESB, a partir dos
dados fornecidos pelos municípios ou pelas concessionárias, produzidos pela SIMA

Metodologia

Os dados estão disponíveis por meio da plataforma DataGEO da SIMA: https://datageo.ambiente.sp.gov.br/ e
devem ser atualizados anualmente

Obs.

No Estado de São Paulo a media de coleta de esgoto é de 89% e a media de tratamento de esgoto é de 63%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Bertioga

Caraguatatuba

Porcentagem de coleta de esgoto

Ilhabela

São Sebastião

Porcentagem de tratamento de esgoto

Ubatuba

H. Esgotamento sanitário
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

H.3 Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População
Urbana de Município (ICTEM)

SIMA

Anual

Classe

Descrição do indicador

Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgotos da População Urbana de Município (ICTEM) tem como
objetivo aferir a situação dos municípios paulistas quanto ao desempenho de seus sistemas de coleta e
tratamento. Ele é representa a medida entre a efetiva remoção da carga orgânica, em relação à carga
orgânica potencial, gerada pela população urbana.

Metodologia

Os dados estão disponíveis por meio da plataforma DataGEO da SIMA:
https://datageo.ambiente.sp.gov.br/

Obs.

O indicador varia de 0 a 10, onde quanto maior o valor melhor a situação. A média do estado de São Paulo
é 6,3
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H. Esgotamento sanitário
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

H.4 Águas residuais (GSTC)

Interlocutor local

Anual

Grau de atendimento

Descrição do indicador

Critério D8 do GSTC – D: Águas residuais, composto por 1 indicador.

Metodologia

Avaliação com base na escala desenvolvida no estudo “Diagnóstico GSTC Ilhabela 2017”. A avaliação dos indicadores GSTC deverá
ser feita anualmente pelo interlocutor local, por meio da análise das evidências para justificar o critério. Informações foram
coletadas com base no Índice de Efetividade da Gestão Municipal.

Obs.

Apenas Ilhabela possui uma série histórica, com base no estudo realizado em 2017. O diagnóstico foi realizado com base na versão
anterior do GSTC-D e apresenta algumas diferenças para a versão atual.

Critério

Indicador
Disponibilização de
sistemas municipais
sustentáveis de
Águas residuais
tratamento de água
(D8)
para uso pelo setor
turístico onde
praticável e adequado

Grau 1
Grau 2
Grau 3
Grau 4

Bertioga
2022 Evidência

3

Coleta e tratamento de
esgoto realizado pela
SABESP, porém ainda
não atende todos
domicílios

Caraguatatuba
2022 Evidência

3

O destino não cumpre o requisito
O destino não cumpre o requisito, mas planeja implementá-lo
O destino cumpre parcialmente com o requisito
O destino cumpre com o requisito e é eficaz

Coleta e tratamento de
esgoto realizado pela
SABESP, porém ainda
não atende todos
domicílios

Ilhabela
2017 2022 Evidência

1

3

Coleta e tratamento de
esgoto realizado pela
SABESP, porém ainda
não atende todos
domicílios

São Sebastião
2022 Evidência

3

Coleta e tratamento de
esgoto realizado pela
SABESP, porém ainda
não atende todos
domicílios

Ubatuba
2022 Evidência

3

Coleta e tratamento de
esgoto realizado pela
SABESP, porém ainda
não atende todos
domicílios

H. Esgotamento sanitário
Interpretação dos resultados
Outros indicadores:
• Porcentagem de esgoto coletado e tratado por meio de sistema
particular (fossa séptica e outros sistemas sustentáveis)
Como usar os indicadores: O monitoramento do esgotamento sanitário
está diretamente relacionado com a gestão da água (G), mencionado
anteriormente. Os dados devem subsidiar a decisão sobre as questões de
saúde pública dos residentes e qualidade da experiência do visitante.
Benchmarking: Comparação por meio de série histórica para a mesma
destinação e com as médias do estado.

I. Gestão dos resíduos
sólidos
Indicador

Fonte

Unidade

I.1 Coleta de Resíduos Sólidos

Interlocutor
local

Ton

I.2 Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR)

SIMA

Classe

I.3 Índice de Gestão de Resíduos Sólidos (IGR)

SIMA

Classe

I.4 Índice da Qualidade de Estações de Transbordo
(IQT)

SIMA

Classe

I.5 Número de entidades de catadores cadastradas
(SIGOR)

SIMA

Classe

I.6 Resíduos (GSTC)

Interlocutor
local

Grau de
atendimento

I. Gestão dos resíduos
sólidos
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

I.1 Coleta de Resíduos Sólidos

Interlocutor local

Mensal

Ton

Descrição do indicador

Toneladas de resíduo sólido coletados no município.

Metodologia

A coleta mensal de resíduos sólidos pode ser identificada pode meio de uma consulta a Secretaria responsável pelos
contratos de transbordo dos 5 municípios. Atualmente, apenas Caraguatatuba realiza esse processo.

Obs.

Caraguatatuba

I. Gestão dos resíduos
sólidos
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

I.2 Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR)

SIMA

Anual

Classe

Descrição do indicador

O IQR é desenvolvido pela CETESB e indica as condições das instalações de destinação de resíduos sólidos
domiciliares utilizadas pelos municípios e é obtido a partir da aplicação de questionário padronizado. O
índice é classificado de acordo com a escala: Inadequado – menor ou igual a 7; Adequado – acima de 7.

Metodologia

Os dados estão disponíveis por meio da plataforma DataGEO da SIMA: https://datageo.ambiente.sp.gov.br/
e devem ser atualizados anualmente.

Obs.
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I. Gestão dos resíduos
sólidos
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

I.3 Índice de Gestão de Resíduos Sólidos (IGR)

SIMA

Anual

Classe

Descrição do indicador

O IGR avalia a gestão e a disposição dos resíduos sólidos nos municípios. O índice considera em sua composição o Índice da
Qualidade de Aterros (IQR), o Índice de Usinas de Compostagem (IQC) e o Índice de Qualidade de Gestão de Resíduos (IQG).

Metodologia

Os dados estão disponíveis por meio da plataforma DataGEO da SIMA: https://datageo.ambiente.sp.gov.br/ e devem ser
atualizados anualmente.

Obs.
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I. Gestão dos resíduos
sólidos
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

I.4 Índice da Qualidade de Estações de Transbordo (IQT)

SIMA

Anual

Classe

Descrição do indicador

O IQT indica a avaliação das condições das unidades de transbordo de resíduos sólidos urbanos, oriundos da
coleta pública utilizadas por alguns municípios e é obtido a partir da aplicação de questionário padronizado,
constituído por partes relativas às características locacionais, estruturais e operacionais.

Metodologia

Os dados estão disponíveis por meio da plataforma DataGEO da SIMA: https://datageo.ambiente.sp.gov.br/ e
deve ser atualizado anualmente.

Obs.

Os municípios de Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabela dispõem os resíduos em Jambeiro, São Sebastião dispõe em
Jambeiro e Santos e Bertioga dispõe em Santos.
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I. Gestão dos resíduos
sólidos
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

I.5 Número de entidades de catadores cadastradas (SIGOR)

SIMA

Anual

Classe

Descrição do indicador

Número de Entidades de Catadores de Materiais Recicláveis cadastradas ou em processo de cadastramento
no Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos (SIGOR) por município.

Metodologia

Os dados estão disponíveis por meio da plataforma DataGEO da SIMA: https://datageo.ambiente.sp.gov.br/
e devem ser atualizados anualmente.

Obs.
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I. Gestão dos resíduos
sólidos
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

I.6 Resíduos (GSTC)

Interlocutor local

Anual

Grau de atendimento

Descrição do indicador

Critério D9 do GSTC – D: Resíduos, composto por 2 indicadores.

Metodologia

Avaliação com base na escala desenvolvida no estudo “Diagnóstico GSTC Ilhabela 2017”. A avaliação dos indicadores GSTC deverá ser
feita anualmente pelo interlocutor local, por meio da análise das evidências para justificar o critério. Informações foram coletadas com
base no Índice de Efetividade da Gestão Municipal.

Obs.

Apenas Ilhabela possui uma série histórica, com base no estudo realizado em 2017. O diagnóstico foi realizado com base na versão
anterior do GSTC-D e apresenta algumas diferenças para a versão atual.

Bertioga
Indicador
2022 Evidência
Campanha para
reduzir/eliminar itens
1
de uso único,
especialmente plástico
Disponibilização de
Resíduos (D9)
sistema de recolha e
reciclagem com, pelo
3
menos, quatro fluxos
Associações ou
(orgânico, papel, metal,
cooperativas de
vidro e plástico)
catadores
Critério

Grau 1
Grau 2
Grau 3
Grau 4

Caraguatatuba
2022 Evidência
1

1

3

O destino não cumpre o requisito
O destino não cumpre o requisito, mas planeja implementá-lo
O destino cumpre parcialmente com o requisito
O destino cumpre com o requisito e é eficaz

Ilhabela
2017 2022 Evidência

N/A
Pontos de Entrega
Voluntária (PEVs)

1

3

São Sebastião
2022 Evidência
1

Porta a porta pelo
prestador de serviço
público de limpeza

3

Ubatuba
2022 Evidência
1

Porta a porta pelo
prestador de serviço
público de limpeza

3

Porta a porta pelo
prestador de serviço
público de limpeza e
Pontos de Entrega
Voluntária (PEVs)

I. Gestão dos resíduos sólidos
Interpretação dos resultados
Outros indicadores:
•

Porcentagem de estabelecimentos turísticos com programas para redução da
geração de resíduos sólidos

•

Resíduos sólidos per capta residentes vs. turistas

•

Quantidade de resíduos sólidos reciclados (ton.)

Como usar os indicadores: O monitoramento permite a identificação de
tendências de produção de resíduos e a comparação com a sazonalidade. A
quantidade de resíduos coletados pode ser utilizada para o cálculo do número
de visitantes. Os dados também podem ser utilizados para subsidiar a tomada
de decisão sobre a redução da geração de resíduos, em especial embalagens e
plásticos descartáveis, bem como o incentivo a reciclagem.
Benchmarking: Comparação por meio de série histórica para a mesma
destinação e com as médias do estado. A metodologia de medição de resíduos
em hotéis (Hotel Waste Measurement Methodology) apresenta uma ferramenta
gratuita para comparar a geração de resíduos em pequenas propriedades até
grandes empreendimentos.

J. Acessibilidade
O monitoramento da acessibilidade é um dos requisitos do INSTO
para a inclusão de observatórios em sua rede internacional. As
questões de acessibilidade a pessoas com deficiência estão também

diretamente relacionadas aos ODS 8 e 10, cujas avaliações
encontram-se abaixo das metas na região.

Indicador

Fonte

Unidade

J.1 Aplicação consistente das normas de acessibilidade
em equipamentos públicos (GSTC)

Interlocutor
local

Grau de
atendimento

J.2 Aplicação consistente das normas de acessibilidade
em equipamentos públicos (GSTC)

Interlocutor
local

Grau de
atendimento

J.3 Dados sobre a abrangência/proporção de sítios e
equipamentos de visitação acessíveis (GSTC)

Interlocutor
local

Grau de
atendimento

J. Acessibilidade
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

J.1 Aplicação consistente das normas de acessibilidade em
equipamentos públicos
J.2 Aplicação consistente das normas de acessibilidade em
equipamentos públicos
J.3 Dados sobre a abrangência/proporção de sítios e
equipamentos de visitação acessíveis

Interlocutor local

Anual

Grau de atendimento

Descrição do indicador

Critério B8 do GSTC – D: Acessibilidade para todos, composto por 3 indicadores.

Metodologia

Avaliação com base na escala desenvolvida no estudo “Diagnóstico GSTC Ilhabela 2017”. A avaliação dos
indicadores GSTC deverá ser feita anualmente pelo interlocutor local, por meio da análise das evidências para
justificar o critério. Informações foram coletadas com base no Índice de Efetividade da Gestão Municipal.

Obs.

Apenas Ilhabela possui uma série histórica, com base no estudo realizado em 2017. O diagnóstico foi realizado
com base na versão anterior do GSTC-D e apresenta algumas diferenças para a versão atual.

Bertioga
Indicador
2022 Evidência
Aplicação consistente das normas de
1
acessibilidade em equipamentos públicos
Evidências de programas para melhoria de
Acessibilidade para
acessibilidade para pessoas com vários tipos 1
todos (B8)
de necessidades
Dados sobre a abrangência/proporção de
1
sítios e equipamentos de visitação acessíveis
Critério

Grau 1
Grau 2
Grau 3
Grau 4

O destino não cumpre o requisito
O destino não cumpre o requisito, mas planeja implementá-lo
O destino cumpre parcialmente com o requisito
O destino cumpre com o requisito e é eficaz

Caraguatatuba
2022 Evidência

Ilhabela
2017 2022 Evidência

São Sebastião
2022 Evidência

Ubatuba
2022 Evidência

1

3

1

1

1

1

N/A

1

1

1

1

N/A

1

1

1

J. Acessibilidade
Interpretação dos resultados
Outros indicadores:
• Porcentagem de atrativos adaptados para pessoas com deficiência
• Porcentagem de hotéis com quartos para pessoas com deficiência
• Porcentagem de restaurantes adaptados para pessoas com deficiência
• Porcentagem de produtos ofertados em agências de receptivo
adaptados para pessoas com deficiência
Como usar os indicadores: Os indicadores devem ser utilizados para
avaliar a performance do destino com relação à acessibilidade e
atendimento a legislação atual (Lei Nº 13.146/2015).
Benchmarking: O Brasil já possui alguns destinos e atrativos avançados
em questões de acessibilidade. Porém, as iniciativas ainda são restritas e
não possibilitam uma comparação adequada. Iniciativas internacionais
como a Sociedade para o Turismo e Hospitalidade Acessível (Society for
Accessible Travel & Hospitality - SATH) apresentam casos de sucesso
mundiais.

K. Ações climáticas
O litoral norte apresenta uma alta vulnerabilidade às mudanças

climáticas, característica de regiões costeiras. Escorregamentos e
alagamentos tornaram-se cada vez mais comuns nos últimos anos e a
implantação de grandes empreendimentos pode potencializar esse
risco.
Indicador

Fonte

Unidade

K.1 Consumo Anual de Energéticos e emissões de CO2

SIMA

103 t/ano

K.2 Frota veicular

IBGE

Número

K.3 Índice de Qualidade do Ar

CETESB

Classe

K.4 Perigo de Escorregamento

SIMA

Mapa

k.5 Perigo de Inundação

SIMA

Mapa

K.6 Emissões de gases com efeito de estufa e
mitigação de alterações climáticas (GSTC)

Interlocutor
local

Grau de
atendimento

K. Ações climáticas
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

K.1 Consumo Anual de Energéticos e emissões de CO2

SIMA

Anual

103 t/ano

Descrição do indicador

Emissões de CO2 calculadas a partir do consumo de energéticos total (energia elétrica + derivados de petróleo e
etanol) com base nos coeficientes adotados pelo IPCC, apresentados no Latin American Regional Workshop for
Estimating National Greenhouse Gases Emissions, realizado em 1993 no INPE. Esses índices foram revisados,
levando-se em conta as recomendações da CETESB e SIMA, e consideram nula a contribuição dos combustíveis
renováveis (bagaço, lenha, carvão vegetal, etc) na emissão de CO2 , uma vez que o processo de fotossíntese retira da
atmosfera uma quantidade equivalente de carbono liberado na combustão.

Metodologia

Dados publicados pela SIMA no Anuário de Energéticos por Município:
https://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br/portalcev2/index.html

Obs.
120
100
80
60
40
20
0
Bertioga

Caraguatatuba

Ilhabela
2018

2020

São Sebastião

Ubatuba

K. Ações climáticas
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

K.2 Frota veicular

IBGE

Anual

Número

Descrição do indicador

Número de veículos registrados em cada município de acordo com o Ministério da Infraestrutura - Departamento Nacional de
Trânsito.

Metodologia

Dados divulgados pelo IBGE: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pesquisa/22/28120 devem ser atualizados anualmente.

Obs.
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K. Ações climáticas
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

K.3 Índice de Qualidade do Ar

SIMA

Anual

Classe

Descrição do indicador

O índice de Qualidade do Ar é composto por 7 parâmetros (MP10, MP2,5, O3, CO, NO2, SO2 e Fumaça). A CETESB monitora a
qualidade o ar por meio de estações distribuídas em 36 municípios no estado de São Paulo.

Metodologia

Os resultados são publicados anualmente no Relatório Qualidade do Ar no Estado de São Paulo, disponível em
https://cetesb.sp.gov.br/ar/padroes-de-qualidade-do-ar/

Obs.

Apenas o município de São Sebastião conta com 2 estações móveis para monitorar MP 10 e O3, desde 2019.
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K. Ações climáticas
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

K.4 Perigo de Escorregamento

SIMA

Anual

Mapa

Descrição do indicador

Perigo de escorregamento é calculado a partir de atributos das unidades básicas de compartimentação (UBC) do Estado de São Paulo
(CPLA & IG - 2014). Para exprimir o grau de perigo estabeleceu-se seis classes de P0 a P5, onde P0 representa uma probabilidade nula a
quase nula de ocorrência do processo e P5 a probabilidade máxima de ocorrência do processo perigoso (classe Muito Alta).

Metodologia

Os dados estão disponíveis por meio da plataforma DataGEO

Obs.

K. Ações climáticas
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

K.5 Perigo de Inundação

SIMA

Anual

Mapa

Descrição do indicador

Perigo de inundação é calculado a partir de atributos das unidades básicas de compartimentação (UBC) do Estado de São Paulo (CPLA &
IG - 2014). Para exprimir o grau de perigo estabeleceu-se seis classes de P0 a P5, onde P0 representa uma probabilidade nula a quase
nula de ocorrência do processo e P5 a probabilidade máxima de ocorrência do processo perigoso (classe Muito Alta).

Metodologia

Os dados estão disponíveis por meio da plataforma DataGEO

Obs.

K. Ações climáticas
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

K.6 Emissões de gases com efeito de estufa e mitigação
de alterações climáticas (GSTC)

Interlocutor local

Anual

Grau de atendimento

Descrição do indicador

Critérios D10 e A10 do GSTC – D: Emissões de gases com efeito de estufa e mitigação de alterações climáticas e
Adaptação às alterações climáticas, composto por 5 indicadores

Metodologia

Avaliação com base na escala desenvolvida no estudo “Diagnóstico GSTC Ilhabela 2017”. A avaliação dos
indicadores GSTC deverá ser feita anualmente pelo interlocutor local, por meio da análise das evidências para
justificar o critério. Informações foram coletadas com base no Índice de Efetividade da Gestão Municipal.

Obs.

Apenas Ilhabela possui uma série histórica, com base no estudo realizado em 2017. O diagnóstico foi realizado com
base na versão anterior do GSTC-D e apresenta algumas diferenças para a versão atual.

Bertioga
Indicador
2022 Evidência
Publicação da meta de redução de emissões
1
Emissões de
em percentagem e com data limite
gases com
Campanha apoiada, ou outra forma de
efeito de estufa
envolvimento com as empresas turísticas,
1
e mitigação de
para a redução e mitigação de emissões
alterações
Medidas do setor público para a redução de
climáticas (D10)
1
emissões resultantes das suas atividades
Critério

Adaptação às
alterações
climáticas (A10)

A estratégia de gestão do destino e plano de
ação identificam e abordam questões
climáticas.

Avaliação de risco climático, cobrindo os
riscos atuais e futuros, realizada e disponível
publicamente

3

3

Plano Diretor de
Turismo de Bertioga
2020
Gerenciamento de
Riscos pelo Sistema
Ambiental Paulista e
Planos de Gestão
integrada da Orla

Caraguatatuba
2022 Evidência

Ilhabela
2017 2022 Evidência

1

N/A

1

1

4

3

São Sebastião
2022 Evidência

Ubatuba
2022 Evidência

1

1

1

1

1

1

Green Ilhabela
1

3

3

N/A
Plano Diretor de
Turismo 2018, em
processo de
atualização
Gerenciamento de
Riscos pelo Sistema
Ambiental Paulista e
Planos de Gestão
integrada da Orla

1

1

3

1

3

Plano Gestor de
Turismo de Ilhabela
2020-2023
Gerenciamento de
Riscos pelo Sistema
Ambiental Paulista e
Planos de Gestão
integrada da Orla

3

3

Plano Diretor de
Turismo de São
Sebastião 20202023
Gerenciamento de
Riscos pelo Sistema
Ambiental Paulista e
Planos de Gestão
integrada da Orla

3

3

Plano Diretor de
Turismo 2018
Gerenciamento de
Riscos pelo Sistema
Ambiental Paulista e
Planos de Gestão
integrada da Orla

K. Ações climáticas
Interpretação dos resultados
Outros indicadores:
• Frequência de eventos extremos
• Porcentagem de estabelecimentos e atrativos localizados em áreas
vulneráveis
• Mapeamento atualizado e comentado das ocorrências de queimadas
no município, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais – INPE
• Inventário Sistemático de Desastres e Perdas
Como usar os indicadores: Mensuração do progresso do destino com
relação a gestão da vulnerabilidade e adequação as mudanças climáticas.
A análise deve levar em consideração a contribuição do destino na
emissão de gases de efeito estufa (GhG), bem como a sua exposição ao
risco, adequação as mudanças climáticas e preparação de planos de
emergência e contingência a eventos extremos.
Benchmarking: Comparação pode ser realizada com destinos
internacionais, nacionais e regionais. Porém, as informações mais úteis
são as referentes a série histórica do mesmo destino.

L. Biodiversidade
Apesar da pressão para o desenvolvimento e a especulação
imobiliária, o litoral norte ainda possui grande parte de suas áreas
verde preservadas, principalmente por conta da existência de diversas
UCs municipais, estaduais e federais. Porém, estudos mostram que a
vegetação costeira já alcançou a sua capacidade de suporte, assim
como existem poucas iniciativas identificadas voltadas ao ODS 14 Vida
na água.
Indicador

Fonte

Unidade

L.1 Porcentagem do território municipal, com
cobertura vegetal nativa, de acordo com o último
Inventário Florestal do Instituto Florestal

SIMA

%

L.2 Autos de infração ambiental

SIMA

Número

L.3 Existência de Conselho de Meio Ambiente

SIMA

Número

L.4 Proteção de ambientes / ecossistemas
Sensíveis (GSTC)

Interlocutor
local

Grau de
atendimento

L. Biodiversidade
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

L.1 Porcentagem do território municipal, com cobertura vegetal nativa,
de acordo com o último Inventário Florestal do Instituto Florestal

SIMA

Anual

%

Descrição do indicador

O índice apresenta a relação entre os remanescentes florestais identificados pelo inventário
florestal de 2008/2009 e a área total do município realizado pelo Instituto Florestal.

Metodologia

Os dados estão disponíveis por meio da plataforma DataGEO e devem ser consultados
periodicamente para verificar possíveis atualizações.

Obs.

O inventário foi realizado pelo Instituto Florestal em 2008 e não foi atualizado desde então.
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L. Biodiversidade
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

L.2 Autos de infração ambiental

SIMA

Mensal

Número

Descrição do indicador

Quantidade de Autos de Infração Ambiental (AIA) lavrados pela Polícia Militar Ambiental, confirmados nas
fases do processo administrativo ou aguardando consolidação

Metodologia

Os dados estão disponíveis por meio da plataforma DataGEO devem ser consultados por município e data, e
atualizados mensalmente.

Obs.
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L. Biodiversidade
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

L.3 Existência de Conselho de Meio Ambiente

SIMA

Anual

Número

Descrição do indicador

Existência de Conselho Municipal de Meio Ambiente em funcionamento e atuante.

Metodologia

Verificação de instrumento legal de criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e da realização de
reunião periódicas por meio das atas

Obs.
Indicador
Existência de Conselho de Meio Ambiente

Fonte
Interlocutor local

Unidade

Evidência

Grau de Atendimento

Bertioga

Conselho Comunitário de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA

Lei Municipal 289/98

Caraguatatuba

Conselho Municipal do Meio Ambiente - CMMA

Lei Municipal 907/2001

Ilhabela

Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA

Lei Municipal 1100/2015

São Sebastiao

Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM

Lei Municipal 2509/2017

Ubatuba

Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA

Lei Municipal 3258/2009

L. Biodiversidade
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

L.4 Proteção de ambientes / ecossistemas Sensíveis (GSTC)

Interlocutor local

Anual

Grau de atendimento

Descrição do indicador

Critério D1 do GSTC – D: Proteção de ambientes/ecossistemas sensíveis, composto por 2 indicadores

Metodologia

Avaliação com base na escala desenvolvida no estudo “Diagnóstico GSTC Ilhabela 2017”. A avaliação dos
indicadores GSTC deverá ser feita anualmente pelo interlocutor local, por meio da análise das evidências para
justificar o critério. Informações foram coletadas com base no Índice de Efetividade da Gestão Municipal.

Obs.

Apenas Ilhabela possui uma série histórica, com base no estudo realizado em 2017. O diagnóstico foi realizado
com base na versão anterior do GSTC-D e apresenta algumas diferenças para a versão atual.

Critério

Indicador
Programas de
conservação da
biodiversidade e
Proteção de
património natural.
ambientes /
Mecanismos para a
ecossistemas
aplicação de receitas
Sensíveis (D1)
turísticas na
conservação de
recursos naturais

Grau 1
Grau 2
Grau 3
Grau 4

Bertioga
2022 Evidência
Unidades de
Conservação, Plano
3
Municipal da Mata
Atlântica

3

Caraguatatuba
2022 Evidência
Unidades de
Conservação, Plano
3
Municipal da Mata
Atlântica

3
ICMS Ecológico e
ingressos de Ucs

O destino não cumpre o requisito
O destino não cumpre o requisito, mas planeja implementá-lo
O destino cumpre parcialmente com o requisito
O destino cumpre com o requisito e é eficaz

Ilhabela
2017 2022 Evidência
Unidades de
Conservação, Plano
N/A
3
Municipal da Mata
Atlântica

N/A
ICMS Ecológico e
ingressos de Ucs

3

Taxa de Preservação
Ambiental, ICMS
Ecológico e ingressos de
Ucs

São Sebastião
2022 Evidência
Unidades de
Conservação, Plano
3
Municipal da Mata
Atlântica

3

Ubatuba
2022 Evidência
Unidades de
Conservação, Plano
3
Municipal da Mata
Atlântica

3
ICMS Ecológico e
ingressos de Ucs

ICMS Ecológico e
ingressos de Ucs

L. Biodiversidade
Interpretação dos resultados
Outros indicadores:
• Porcentagem da área em processo de restauração ecológica
• Supressão Autorizada de Vegetação Nativa e Intervenção em Área de
Preservação Permanente (APP)
• Porcentagem do território protegido por UCs
Como usar os indicadores: Com o crescimento da atividade turística, a
pressão sobre o meio ambiente também cresce. Porém, aumentam
também as oportunidades de sensibilizar residentes e visitantes sobre a
importância da conservação da natureza. Nesse sentido, monitorar a
qualidade ambiental e os vetores de pressão podem ajudar a identificar os
causadores dos impactos e as soluções de manejo adequadas, bem como
os responsáveis pela sua implantação.

Benchmarking: Comparação é geralmente feita em locais específicos por
meio de série histórica, de modo a avaliar as mudanças ao longo do
tempo.

M. Mobilidade
Uma das principais questões levantadas pelos entrevistados foi a
mobilidade urbana. Questões geográficas dificultam a expansão da
malha viária e a falta de transporte público aumenta o incentivo para
a utilização de automóveis. A alta temporada aumenta os desafios

para o transporte que, por sua vez, gera impactos sobre a qualidade
das águas superficiais, emissão de carbono e qualidade de vida.

Indicador

Fonte

Unidade

M.1 Transportes de baixo impacto (GSTC)

Interlocutor
local

Grau de
atendimento

M. Mobilidade
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

M.1 Transportes de baixo impacto (GSTC)

Interlocutor local

Anual

Grau de atendimento

Descrição do indicador

Critério D11 do GSTC – D: Transportes de baixo impacto, composto por 2 indicadores

Metodologia

Avaliação com base na escala desenvolvida no estudo “Diagnóstico GSTC Ilhabela 2017”. A avaliação dos indicadores GSTC
deverá ser feita anualmente pelo interlocutor local, por meio da análise das evidências para justificar o critério. Informações
foram coletadas com base no Índice de Efetividade da Gestão Municipal.

Obs.

Apenas Ilhabela possui uma série histórica, com base no estudo realizado em 2017. O diagnóstico foi realizado com base na
versão anterior do GSTC-D e apresenta algumas diferenças para a versão atual.

Critério

Indicador
Investimento numa
infraestrutura de
transportes mais
sustentável, incluindo
Transportes de transporte público e
baixo impacto veículos de baixas
emissões
(D11)
Dados sobre o uso
pelos visitantes de
modos de transporte
alternativos

Grau 1
Grau 2
Grau 3
Grau 4

Bertioga
2022 Evidência

1

Caraguatatuba
2022 Evidência

1

Ilhabela
2017 2022 Evidência

N/A

2

São Sebastião
2022 Evidência

Ubatuba
2022 Evidência

1

1

1

1

Plano Municipal de
Mobilidade Urbana
1

1

O destino não cumpre o requisito
O destino não cumpre o requisito, mas planeja implementá-lo
O destino cumpre parcialmente com o requisito
O destino cumpre com o requisito e é eficaz

N/A

1

M. Mobilidade
Interpretação dos resultados
Outros indicadores:
• Dados sobre o uso pelos visitantes de modos de transporte alternativos
• Porcentagem de turistas que utilizam rede de transporte de média e
alta capacidade ou transportes alternativos
• Extensão total da rede de transporte de média e alta capacidade
Como usar os indicadores: Os indicadores devem ajudar a avaliar o
estado geral de acesso ao destino e aos seus atrativos e destacar os
esforços para promover o uso de transportes alternativos ao automóvel
particular. O monitoramento da mobilidade está diretamente relacionado
com o congestionamento e a poluição atmosférica e deve ser analisado
em conjunto com os demais indicadores, em especial a sazonalidade.
Benchmarking: Os indicadores de gestão podem ser comparados com
destinos similares na mesma região turística. Porém, indicadores
quantitativos são mais úteis quando comparados ao longo do tempo, por
meio de séries históricas.

N. Aspectos socioculturais
O turismo gera também diversos outros impactos sobre a sociedade e
a sua cultural local. Violência, aculturação e, principalmente,
desapropriação e despejo de comunidades tradicionais, levando ao
aumento de residências precárias são exemplos de impactos
negativos que precisam ser controlados.

Indicador

Fonte

Unidade

N.1 Número de boletins de ocorrência registrados por
município

SSP/SP

Número

N.2 Existência de legislação de apoio a cultura

Interlocutor
local

Grau de
atendimento

N.3 Aglomerados subnormais (residências precárias)

IBGE

%

N. Aspectos socioculturais
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

N.1 Número de boletins de ocorrência registrados por
município

SSP/SP

Mensal

Número

Descrição do indicador

Número total de inquéritos policiais instaurados por município de acordo com dados estatísticos do estado
de São Paulo. Os inquéritos são discriminados por natureza, incluindo aqueles relacionados a
entorpecentes, porte ilegal de arma e veículos recuperados.

Metodologia

Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública http://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/Pesquisa.aspx
devem ser atualizados mensalmente

Obs.

Os dados apresentam o número total de inquéritos reportados por moradores e turistas.
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N. Aspectos socioculturais
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

N.2 Existência de legislação de apoio a cultura

Interlocutor local

Mensal

Grau de atendimento

Descrição do indicador

Existência de legislação de apoio a cultura local, incluindo a existência de Conselho Municipal
de Cultura em funcionamento e atuante

Metodologia

Verificação de instrumento legal de criação do Conselho Municipal de Cultura e da realização
de reunião periódicas por meio das atas, bem como outras formas de incentivo a inclusão de
produtos culturais na cadeia produtiva do turismo

Obs.
Indicador
Existência de legislação de apoio a cultura

Fonte
Interlocutor local

Unidade

Evidência

Grau de Atendimento

Bertioga

Conselho Municipal de Políticas Culturais

Lei Municipal 1003/2011

Caraguatatuba

Conselho Municipal de Política Cultural de Caraguatatuba (CMPCC)

Lei Municipal 2285/2016

Ilhabela

Conselho Municipal de Políticas Culturais

Lei Municipal 1405/2020

São Sebastiao

Conselho Municipal de Política Cultural

Lei Municipal 2217/2012

Ubatuba

Conselho Municipal de Políticas Culturais

Lei Municipal 5788/2013

N. Aspectos socioculturais
Indicador

Fonte

Periodicidade

Unidade

N.3 Aglomerados subnormais (residências precárias)

IBGE

Anual

%

Descrição do indicador

Aglomerado Subnormal é uma forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia – públicos
ou privados – para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um padrão
urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas com restrição à
ocupação (favelas, invasões, loteamentos irregulares, mocambos e palafitas, etc.).

Metodologia

Os dados são levantados e divulgados pelo IBGE: https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-doterritorio/tipologias-do-territorio/15788-aglomerados-subnormais.html e devem ser consultados
periodicamente para verificar eventuais atualizações

Obs.

O levantamento de 2010 foi realizado apenas em Bertioga.
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N. Aspectos sociocuturais
Interpretação dos resultados
Outros indicadores:
• Distância de deslocamento para o trabalho ou escola
• Porcentagem de empreendimentos habitacionais para população local
vs. residentes
• Variação de migrantes (chegadas e saídas)
• Porcentagem de trabalhadores trocando atividades tradicionais por
atividades turísticas
Como usar os indicadores: A atividade turística pode causar impactos
sociais para os turistas, mas principalmente para os residentes e
populações tradicionais, geralmente em maior condição de
vulnerabilidade. Esse conjunto de indicadores pode possibilitar a
identificação de questões principais afetando os residentes e evitar o
aumento dos conflitos com visitantes.
Benchmarking: As comunidades locais devem estabelecer os seus
próprios critérios de mudanças aceitáveis ou capacidade de carga social. A
construção de uma série histórica permite a comparação entre a evolução
dos indicadores e os limites estabelecidos pelas comunidades.

Cruzamentos de indicadores
O cruzamento de indicadores já existentes possibilitam uma análise mais compreensiva dos
impactos do turismo nas condições ambientais, sociais, culturais e econômicas das
destinações e podem apoiar a geração de indicadores mais correlacionados com o turismo.
Os resultados dos cruzamentos propiciam a identificação de correlações que podem ser
feitas no futuro no turismo e subsidiando a melhor tomadas de decisões estratégicas.

Os resultados específicos da Pesquisa de Percepção do turismo são um bom exemplo de
cruzamento que permitem uma melhor análise dos demais indicadores. Os seguintes
resultados são especialmente úteis:
• O turismo cria empregos para as pessoas da minha cidade

• O turismo aumenta os índices de violência
• O turismo causa danos ao meio ambiente
• O turismo aumenta o acúmulo de lixo na cidade
• O tráfego de visitantes afeta negativamente o deslocamento em estradas e ruas

Cruzamentos de indicadores
3500

A comparação dos resultados da pesquisa de
percepção com relação a violência e o número
de boletins de ocorrência em Caraguatatuba e
Ilhabela sugere uma diferença entre a
percepções dos residentes em municípios com
proporções e dependência do turismo
diferentes. Apesar do maior número de
ocorrências em Caraguatatuba, a percepção
sobre o papel do turismo é menor do que em
Ilhabela. A construção de uma série histórica irá
possibilitar a avaliação da mudança da
percepção no futuro.
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Os dados de sazonalidade (A.1 ocupação hoteleira mensal) permitem uma
comparação com os demais dados disponíveis em frequência mensal para
a avaliação do impacto do turismo nas diversas esferas de
sustentabilidade. A comparação mais direta mostra o impacto do turismo
no consumo de energia, água e na geração de resíduos sólidos no
município de Caraguatatuba. É possível ver a relação direta do aumento
da ocupação com o consumo de água e a coleta de resíduos, enquanto o
consumo de energia se mostra mais constante, apesar de refletir a alta e
baixa temporadas.

Cruzamentos de indicadores
Os dados de sazonalidade (A.1 ocupação hoteleira mensal) permitem também outras comparações como, por exemplo, com
indicadores de impactos sociais e ambientais. Enquanto não existe uma relação direta que possa ser verificada entre o
turismo e o número de autos de infração ambiental (AIA), o número de boletins de ocorrência é diretamente proporcional a
ocupação hoteleira no município de Caraguatatuba.
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Índice de sustentabilidade
A avaliação dos indicadores permite também a elaboração de índices compostos. Índices são o
resultado da combinação de diversos indicadores relevantes para as diversas áreas de
sustentabilidade utilizando pesos pré-estabelecidos. Exemplos de índices são o IDH e o índice Gini.
Índices resumem os demais indicadores a um único valor e servem para fornecer um senso de
direção geral sobre a sustentabilidade do destino, além de permitir uma comparação direta entre
municípios e promover uma competição positiva. Por outro lado, índices podem diluir a percepção
de impactos chave no destino, além de serem subjetivos com relação a escolha dos indicadores que
irão compô-lo e principalmente os pesos de cada um deles. Nesse sentido, a avaliação dos
indicadores individuais é fundamental para a real análise da sustentabilidade no destino e o
embasamento da tomada de decisão.
Os índices apresentados servem apenas para subsidiar a discussão, que deve envolver os demais
atores do turismo na região e no estado a fim de amenizar o caráter subjetivo da escolha dos
indicadores e seus respectivos pesos. Três opções de índice são sugeridos:
-

Índice de gestão da sustentabilidade (GSTC)

-

Índice finalístico de sustentabilidade

-

Índice geral de sustentabilidade (gestão + finalístico)

Índice de gestão da sustentabilidade
Com base na escala desenvolvida no estudo “Diagnóstico GSTC Ilhabela 2017”, o índice de gestão da sustentabilidade apresenta o percentual de
atendimento dos indicadores selecionados com base no GSTC. O resumo dos cinco municípios é apresentado abaixo. Todos os destinos

apresentam uma porcentagem similar, apesar de Ilhabela se destacar como aquele com a melhor gestão do turismo.
Criterios
A. Sazonalidade
B. Emprego
C. Impactos econômicos
D. Governança
E. Satisfação local
F. Gestão da energia
G. Gestão da água
H. Esgotamento Sanitário*
I. Gestão dos resíduos sólidos
J. Acessibilidade
K. Ações climáticas
L. Biodiversidade
M. Mobilidade
Índice de gestão da sustentabilidade
Grau
Grau 1
Grau 2
Grau 3
Grau 4

Bertioga
83%
67%
67%
67%
67%
0%
0%
67%
33%
0%
27%
67%
0%
42%

Descrição
O destino não cumpre o requisito
O destino não cumpre o requisito, mas planeja implementá-lo
O destino cumpre parcialmente com o requisito
O destino cumpre com o requisito e é eficaz

Caraguatatuba
83%
67%
67%
73%
100%
0%
0%
67%
33%
0%
27%
67%
0%
44%
Peso
0
1
2
3

Ilhabela
83%
67%
44%
87%
100%
33%
0%
67%
33%
0%
40%
67%
17%
49%

São Sebastião
83%
67%
67%
67%
67%
0%
0%
67%
33%
0%
27%
67%
0%
42%

Ubatuba
83%
67%
67%
73%
100%
0%
0%
67%
33%
0%
27%
67%
0%
44%

Índice finalístico de sustentabilidade
O índice finalístico de sustentabilidade leva em consideração os indicadores que apontam para a qualidade social, cultural, ambiental e
econômica dos destinos, baseado nos 14 critérios selecionados. Cada critério recebeu um peso, considerando os seus impactos positivos (ex.:

variação no número de empregos) e negativos (ex.: número de boletins de ocorrência). O resultado final sugere também uma grande
similaridade entre os municípios do Litoral Norte, com Caraguatatuba se sobressaindo, principalmente pela percepção positiva da população
local e pela baixa proporção de aglomerados subnormais. É importante ressalvar que os pesos de cada indicador e critério devem ser revisados
pelos atores envolvidos com a atividade, de modo a garantir o real entendimento das questões prioritárias para a região.

Município

Índice finalístico de sustentabilidade

Bertioga

35

Caraguatatuba

45

Ilhabela

39

São Sebastião

40

Ubatuba

37

Índice geral de
sustentabilidade
O Índice geral de sustentabilidade é o produto
simples dos dois índices apresentados

Município

Índice de gestão da
sustentabilidade

Índice finalístico de
sustentabilidade

Índice geral de
sustentabilidade

anteriormente, combinando a análise dos impactos

Bertioga

42%

35

15

finalísticos sobre os 14 critérios de sustentabilidade

Caraguatatuba

44%

45

20

Ilhabela

49%

39

19

São Sebastião

42%

40

17

Ubatuba

44%

37

16

com a capacidade de gestão do município.
Caraguatatuba e Ilhabela se destacaram como o
destino mais sustentáveis. O primeiro alavancado
pela percepção positiva dos residentes a respeito da
atividade e nível geral de infraestrutura e o segundo
pelo esforço de gestão para a sustentabilidade.

Comunicação
A comunicação do sistema de indicadores de

gestão sustentável do turismo na região do
Litoral Norte de São Paulo irá seguir o mesmo
modelo já adotado pelo CIET para a divulgação
dos Indicadores de Desempenho do Turismo –

Circuito Litoral Norte. Isto é, por meio de
painéis interativos, baseado em Microsoft
Power BI ou Google Data Studio
(https://www.turismo.sp.gov.br/circuito-litoral-

norte-indicadores-de-desempenho-doturismo).
As informações poderão ser replicadas
também pelo Observatório do Circuito Litoral

Norte e pelos Observatórios Municipais de
Turismo (Caraguatatuba e Ilhabela), somando
aos indicadores já divulgados nos websites
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