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Objetivo do Ecoprojeto 

 

    Criar um referencial de uso e ocupação 
sustentável para a localidade da Praia 
Brava de Boiçucanga, município de São 
Sebastião, por meio do turismo científico. 

 

 



Metodologia 
 
Análise de potencial de mercado: 
 
-  Análise do potencial técnico do atrativo 
 
- Análise da demanda 
 
 - Análise do perfil da oferta 



Resultados esperados: 
 

1 - Identificar a percepção dos atores sociais da Boiçucanga;   

 

2 - Identificar oferta turística do bairro de Boiçucanga; 

 

3 - Analisar o potencial da Praia Brava para segmentos do turismo científico; 

 

 4 - Elaborar estudo de mercado em turismo científico - identificação das demandas;  

 

5 - Desenhar três produtos de turismo; 

 

6 - Qualificar mão-de-obra local para atuação em produtos científicos na Praia Brava. 
 



Resultados efetivamente alcançados: 
 

• Identificar a percepção dos atores sociais da Boiçucanga 
 

Perguntas (universo de 18 respostas): 

1 - Conhece a modalidade de turismo chamada “Turismo Científico”? 

      Sim 50%   Não 50% 

2 -  Já teve visitas desse público no seu estabelecimento?  

       Sim 44,4 %   Não 65,5 % 

3- Acredita na Praia Brava com destino de Turismo Científico? 

       Sim 100% 

      



Resultados efetivamente alcançados: 
 

1 - Identificar a percepção dos atores sociais da Boiçucanga 
 

4 – O Turismo  Científico contribui com conservação da área visitada? 

      Sim 100%    

5 -  Quis os equipamentos usados pelo público de Turismo Científico?  

      Meios de hospedagem 55 %; Restaurantes 55 %; Monitores 66 % 

6 - Com o Turismo Científico aumentarão as visitas na baixa 
temporada? 

       Sim 72%  Não 38% 

      



Resultados efetivamente alcançados: 
 

2 - Identificar oferta turística do bairro de Boiçucanga: 
 20 meios de hospedagem (16 potenciais parceiros) 

 5 restaurantes 

 5 empresas de transporte (Centro de São Sebastião incluído)  

 

3 - Analisar o potencial da Praia Brava para segmentos do 
Turismo Científico: 

1 Laudo de Fauna  

1 Laudo de Flora 

1 Laudo de potencial para Observação de Pássaros 

 
 

 

 



Resultados efetivamente alcançados: 
 

4 - Elaborar estudo de mercado em turismo científico - 
identificação das demandas: 

Seis universidades visitadas, com 12 acadêmicos envolvidos, entre 
coordenadores de curso e professores 

 

5 - Desenhar três produtos de Turismo Científico 

 

6 - Qualificar mão-de-obra local para atuação em 
produtos científicos na Praia Brava. 

 

 

 



O que deu certo?  
 

• Levantamento do potencial biológico da Praia Brava; 

• Estreitamento das relações com lideranças visitadas; 

• Conhecimento da situação de Boiçucanga para receber 
esse tipo de turismo; 

• Grande aceitação do Projeto pelo PESM e AMESS 

• Confirmação da importância do turismo para o 
desenvolvimento de uma região. 

 

 



O que não deu certo? O que 
faria diferente? 

 

• Cronograma inicial muito apertado; 

• Modo de abordagem nas Universidades para contato 
inicial; 

• Aumentaria o número de viagens ao decorrer do 
projeto, desde o início das atividades; 

 

 



Conclusões Finais  

   O Processo como um todo pode ser 
aperfeiçoado e melhorado, mas 
considerando o método experimental o 
projeto foi uma grande experiência e que 
trará, certamente, benefícios para o 
turismo de São Sebastião. 



Sobre a continuidade 

   São Sebastião apresentou diversos sítios 
potenciais para estudo científico dentro do 
PESM. Além disso, as universidades 
indicaram potencial para absorver mais 
locais para estudo. Para isso devemos 
analisar e estruturar mais locais dentro do 
PESM. 



Sugestões de melhoria  

   Desburocratização dos processos 
(entendendo a dificuldade que é isso 
dentro de uma instituição); 

   Maior rigor nos prazos; 



Obrigado a todos. 

 

 

 

Iraê Altenfelder Abate 

iraeabate@yahoo.com.br 


