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RESUMO 

 
O objetivo deste trabalho foi caracterizar o perfil do visitante da praia de Itaquitanduva contribuindo 

para a implementação do Plano de Manejo do Parque Estadual Xixová-Japuí. Os resultados mostraram que a 
maioria dos visitantes é originária de cidades da Baixada Santista, principalmente dos municípios de São 
Vicente e Praia Grande e freqüentam o Parque principalmente no verão, com a finalidade de se divertir, surfar e 
conhecer o local. A praia, o mar e a mata foram considerados os atrativos mais bonitos da Unidade de Conservação. 
A limpeza e melhoria do acesso à praia foram eleitas como as demandas mais urgentes a serem atendidas.  
 
Palavras-chave: uso público; unidade de conservação; Mata Atlântica. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this work was to characterize the Itaquitanduva beach visitor’s profile of and 
contributed for the implementation of the Management Plan of the Xixová-Japuí State Park. The results 
showed that the majority of the visitors is originary from cities of the Santos Lowland, mainly from the 
mucipalities of São Vicente and Praia Grande and visit the Park mainly in the summer, aiming to amuse, to 
surf and to know the place. The beach, the sea and the forest were considered the prettiest attractive of the 
Conservation Unit. The cleanness and improvement of the access to the beach had been elected as the most 
urgent demands to be taken care of. 
 
Key words: public use; conservation unit; Atlantic Forest. 
 
 
1  INTRODUÇÃO 
 

O objetivo dos Parques Estaduais é a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 
ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 
atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 
ecológico (Brasil, 2000). 

De acordo com Bini et al. (1992), um dos aspectos que deve ser considerado na elaboração do 
Programa de Uso Público de uma Unidade de Conservação é a caracterização do perfil do visitante. 

Segundo Savi (1997), o conhecimento do perfil do usuário permite uma melhor qualidade de 
decisões, possibilitando a aplicação de medidas e técnicas com maior objetividade, racionalizando e 
otimizando recursos materiais, financeiros e humanos. 
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Para Niefer (2002) é indispensável que os administradores de Unidades de Conservação tenham 
conhecimento das características dos seus visitantes, tanto para elaborar estratégias de manejo dos visitantes, 
quanto para tornar satisfatória a experiência turística. 

Entre as necessidades na busca do manejo adequado do uso público está o conhecimento sobre os 
diversos tipos de visitantes, seus desejos e suas necessidades, para confrontá-los com o plano de manejo do 
parque, seu zoneamento e respectivas categorias de uso, compatibilizando-os (Barros, 2003). 

Diversos autores têm utilizado entrevistas para avaliação do perfil dos visitantes e dos recursos 
recreativos (Takahashi, 1987); estudo e análise das características do usuário em uma Unidade de 
Conservação (Magro et al., 1990), visando detectar as características, interesses, expectativas e as atitudes 
motivacionais dos usuários de trilha (Robim & Tabanez, 1993); traçar e analisar o perfil dos visitantes 
(Castro & Tamaio, 1999; Freitas et al., 2000; Niefer, 2002; Tomiazzi et al., 2006; Santos & Costa, 2007) e as 
relações dos moradores da área urbana com um parque (Pimentel & Santos, 2000). 

Takahashi (1987) sugeriu que sejam utilizadas entrevistas rápidas para não causar uma indisposição 
por parte dos recreacionistas em responder as perguntas. 

A praia de Itaquitanduva tem sido historicamente utilizada ela população para o banho de mar, 
prática de surfe, pesca e coleta de mexilhões. O presente trabalho objetivou caracterizar o perfil do visitante, 
atendendo  ao  Programa  de  Visitação Pública  previsto  em  seu  Plano  de  Manejo,  contribuindo  para  
sua implementação. 
 
 
2  MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1  Área de Estudo 
 

O Parque Estadual Xixová-Japuí foi criado através do Decreto nº 37.536/1993 (São Paulo, 1993) 
possui uma área de 901 ha, sendo 600 ha em terra e o restante em faixa marítima, abrangendo territórios dos 
municípios de Praia Grande e São Vicente (FIGURA 1). É considerado um dos mais bem preservados 
fragmentos de Mata Atlântica da Baixada Santista, englobando uma série de ecossistemas como matas de 
encostas, restingas, costões rochosos e praias arenosas, que associados promovem a manutenção da 
biodiversidade, pois grande parte do litoral paulista se encontra descaracterizado ambientalmente pela 
urbanização (São Paulo, 1997). Essa Unidade de Conservação desenvolve um importante papel na 
manutenção da qualidade de vida urbana, na medida em que oferece espaço para lazer, recreação e educação 
ambiental, cumprindo, ainda, funções importantes como a regulação do clima e a conservação de espécies 
nativas, dentre outras (São Paulo, 1999). 

A praia de Itaquitanduva, localizada na Baía de Santos, nos municípios São Vicente e Praia 
Grande, divide-se em duas pequenas porções com cerca de 50 e 200 metros de extensão (São Paulo, 1997). O 
acesso pode ser realizado pelo mar, utilizando-se embarcação apropriada, ou por terra, através de duas trilhas 
principais: a Trilha da Pedreira (com cerca de 1,5 km) e a do Sítio Girau ou Trilha dos Surfistas (com cerca 
de 1,2 km de extensão). 
 
2.2  Metodologia 
 

O método utilizado para caracterização do perfil do visitante foi a realização diária de entrevistas 
compostas por 27 perguntas, adaptado de Bini et al. (1992), abordando de maneira geral dados do visitante, 
objetivo da visita, freqüência, procedência, acesso utilizado, entre outras informações (ANEXO 1). 

As entrevistas foram realizadas no período de 16 de janeiro a 13 de março de 1999, na praia de 
Itaquitanduva, por monitores do “Programa Parque Vivo – Viva as Férias no Parque 99”, da Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente, supervisionados pela administração do Parque Estadual Xixová-Japuí.  

Visando obter informações sobre o número de visitantes que freqüentaram a praia de Itaquitanduva 
no período amostrado, foi realizada a contagem dos indivíduos no período, além de ter sido efetuada 
novamente, em 2007, a verificação da infra-estrutura existente no local estudado. 
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FIGURA 1 – Localização da praia de Itaquitanduva, Parque Estadual Xixová-Japuí, Baixada Santista, SP. 
 
 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram realizadas 689 entrevistas, ao longo de 51 dias de efetiva amostragem. De acordo com as 

informações obtidas (TABELA 1) 66,04% dos visitantes eram do sexo masculino e 33,96% do sexo 
feminino, com faixa etária variando de 8 a 57 anos de idade, sendo que 53,55% dos entrevistados tinham 
entre 15 e 24 anos (FIGURA 2). Com relação à profissão dos entrevistados, constatou-se a existência de uma 
diversidade muito grande, em que os estudantes representaram 24,38% dos entrevistados, do lar 3,77%, 
comerciantes 3,34%, vendedores 3,05%, autônomos 2,90%, desempregados 2,32%, não informaram 3,19%. 
Quanto ao estado civil houve o predomínio de solteiros com 68,79% e casados 26,27%. Mais da metade dos 
entrevistados (64,29%) não tinha filhos, e 24,96% tinham de um a dois filhos. 
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TABELA 1 – Algumas características predominantes dos visitantes da praia de 

Itaquitanduva, Parque Estadual Xixová-Japuí, Baixada Santista. 
 

Sexo Masculino 

Faixa Etária 15–26 anos 

Estado Civil Solteiro 

Cidade origem/Estado São Viente–SP 

Bairro Japuí 

Número de pessoas no grupo 2–6 

Grau de instrução 2º Grau (ensino médio) 

Há quanto tempo freqüenta 1-5 anos 

Em qual época do ano Verão 

Quanto tempo permanece O dia inteiro 

Meio de transporte A pé 

Objetivo da visita Diversão/Surfar/Conhecer 

Conhece outra Unidade de Conservação Sim 

 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 2 – Faixa etária dos visitantes da praia de Itaquitanduva, Parque Estadual Xixová-Japuí, Baixada 

Santista, SP. 
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Na maioria dos trabalhos (Robim & Tabanez, 1993; Freitas et al., 2000; Niefer, 2002; Tomiazzi et 
al., 2006; Santos & Castro, 2007) a faixa etária predominante dos visitantes situa-se entre 20 e 40 anos de 
idade, diferindo bastante dos dados obtidos no Parque Estadual Xixová-Japuí, nos quais esta faixa etária 
representou cerca de 10% dos entrevistados.  

Niefer (2002), analisando o perfil dos visitantes das ilhas do Superagüi e do Mel, no litoral 
paranaense, constatou que os estudantes representavam 20,80% e 30,36%, respectivamente. Barros (2003), 
caracterizando os visitantes do Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, levantou que cerca de 40% dos 
entrevistados eram estudantes. Esses resultados se aproximam bastante daqueles obtidos no Parque Estadual 
Xixová-Japuí (24,38%). 

Para Niefer (2002), os percentuais de estudantes encontrados nas ilhas amostradas são considerados 
altos quando comparados a outros estudos, em que onde o índice variou de 3% a 15,8%, afirmando que o 
alto número de estudantes torna promissora a introdução de projetos de educação ambiental, partindo-se do 
princípio de que o estudante tem grande interesse em aprender.  

Assim como no presente trabalho, Niefer (2002) constatou o predomínio do estado civil solteiro 
dentre os entrevistados (60,24%-Ilha do Superagüi e 71,68%-Ilha do Mel), e atribuiu ao acesso difícil e às 
vezes até perigoso, um dos motivos que impede uma maior visitação por famílias no Superagüi, além do fato 
de a área ser ainda selvagem, sem infra-estrutura de hospedagem, o que tornaria a visita uma aventura para 
pessoas idosas e famílias com crianças. 

A maior parte dos visitantes (76,78%) era originária de cidades da Região Metropolitana da 
Baixada Santista, principalmente São Vicente - SV e Praia Grande - PG, que representaram 52,54% e 
16,54%, respectivamente (FIGURA 3), onde os bairros do Japuí/SV (31,76%) e Jardim Guilhermina/PG 
(2,83%) foram os de maior representatividade. Dentre os entrevistados, 23,22% eram originários de outras 
cidades do Estado de São Paulo, este foi o estado de origem de 96,80% dos visitantes, somente 3,20% dos 
visitantes foram originários de outros Estados da Federação. O maior número de pessoas em um único grupo 
foi de 45 indivíduos, predominaram grupos compostos por duas a seis pessoas.  
 

 
FIGURA 3 – Procedência dos visitantes da praia de Itaquitanduva, Parque Estadual Xixová-Japuí, Baixada 

Santista, SP. 
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No estudo realizado por Niefer (2002), a maior parte dos visitantes (cerca de 90%) viajou em 
companhia de amigos. Barros (2003) atribuiu o predomínio de visitas em grupos ao Parque Nacional do 
Itatiaia (98%), às características locais de rusticidade do ambiente, onde 53% dos entrevistados faziam parte 
de um grupo de 2 a 4 pessoas. 

Do mesmo modo que no presente trabalho, diversos autores (Castro & Tamaio, 1999; Freitas et al., 
2000; Tomiazzi et al., 2006) constataram que a maior parte do público (60-80%) era constituído basicamente 
por moradores da região e bairros vizinhos à Unidade. 

Analisando-se o grau de instrução dos visitantes, constatou-se que quase a metade (43,54%) tinha o 
2º Grau completo, atualmente denominado Ensino Médio, seguido de 1º Grau completo, atual Ensino 
Fundamental (27,72%), 3º Grau completo (10,89%), Primário, atual Ensino Fundamental (3,63%), analfabetos 
(0,58%) e o restante (13,64%) estava em níveis intermediários, 1º, 2º e 3º graus incompletos. 

Quanto à escolaridade, os resultados que mais se aproximam daqueles obtidos na praia de 
Itaquitanduva, Parque Estadual Xixová-Japuí, são os de Tomiazzi et al. (2006), que levantando o perfil dos 
visitantes do Parque Natural Municipal do Mendanha, Rio de Janeiro, obteve os seguintes resultados: nível 
médio (47%), nível fundamental (29%), superior (18%) e pós-graduação (6%), não havendo entrevistado 
sem grau de escolaridade. 

Os resultados referentes ao grau de escolaridade obtidos no Parque Estadual Xixová-Japuí são 
bastante diferentes daqueles de Robim & Tabanez (1993), Freitas et al. (2000) e Niefer (2002), nos quais o grau 
de escolaridade se mostrou bastante alto, com o nível superior representando de 30 a 67% dos entrevistados. 

A predominância de visitantes com idades entre 15 e 24 anos deve estar relacionada ao fato de ser 
necessário um condicionamento físico razoável para se percorrer as trilhas de acesso à praia de Itaquitanduva. 

Os visitantes procedentes de São Paulo (12,77%), que dista cerca de 70 quilômetros de São 
Vicente, tiveram praticamente a mesma representatividade daqueles originários do município de Praia 
Grande (16,54%), sendo, portanto, necessário o desenvolvimento de um trabalho regional de divulgação e 
comunicação visual. 

O predomínio de visitantes do sexo masculino e em grupos está relacionado, provavelmente, à 
segurança, já que a praia de Itaquitanduva é um local isolado da cidade, com histórico de assaltos e outros 
crimes praticados no local.  

De maneira geral, os visitantes mantinham-se informados através da Televisão (25,83%), Jornal 
(8,42%), Rádio (2,32%), além das combinações Jornal/TV (14,66%), Jornal/Revista/TV/Rádio (11,76%), 
Revista/TV (11,61%), TV/Rádio (8,12%) entre outras. Os assuntos de interesse foram os seguintes: Esportes 
(25,98%), Meio Ambiente (4,79%), Cultura (3,48%), Turismo (3,19%), Economia (1,74%), além das 
combinações Esporte/Meio Ambiente (10,01%), Política/Economia/Esporte/Meio Ambiente/Cultura/Turismo 
(9,72%), entre outros. 

Entre os visitantes entrevistados, mais da metade (51,38%) não sabia que a praia de Itaquitanduva 
integrava o Parque Estadual Xixová-Japuí, e o restante tinha pleno conhecimento. 

Do total de visitantes entrevistados, 29,03% freqüentavam a praia de Itaquitanduva de 1 a 5 anos, 
12,63% freqüentavam de 6 a 10 anos e 22,35% estavam freqüentando pela primeira vez, sendo o verão a 
época do ano preferida por 54,86% dos visitantes. 

Magro et al. (1990), estudando as características dos usuários do Parque Estadual da Ilha Anchieta, 
Litoral Norte de São Paulo, constataram que a maioria dos entrevistados (60,8%) estava visitando a Unidade 
pela primeira vez, e destes somente 33,47% sabiam que o local integrava um Parque.  

Niefer (2002), analisando o perfil dos visitantes das ilhas do Superagüi e do Mel, obteve resultados 
bem diferentes entre as áreas estudadas, em que 58,10% e 34,44% dos entrevistados, respectivamente, 
estavam visitando pela primeira vez as referidas localidades, e quase a totalidade (98,2% Superagüi e 94,1% 
Ilha do Mel) tinha o conhecimento de que as áreas visitadas eram Unidades de Conservação. 

O fato de mais da metade dos visitantes não ter conhecimento da existência do Parque reforça a 
necessidade de se desenvolver um trabalho de comunicação visual e divulgação, principalmente através das 
emissoras de televisão, jornal e emissoras de rádio regionais, que foram os meios de comunicação mais 
utilizados pelos entrevistados. 

O acesso por via terrestre à praia de Itaquitanduva ocorre por meio de duas trilhas principais, a 
Trilha da Pedreira e a Trilha do Sítio Girau ou Trilha dos Surfistas. Dos entrevistados, 49,06% informaram 
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utilizar a Trilha do Sítio Girau, 38,46% a Trilha da Pedreira, 4,79% ambas as trilhas alternadamente, e 7,69% 
não informaram. 

O motivo provável da Trilha do Sítio Girau ter sido indicada como a mais utilizada, reside no fato 
de a maioria dos visitantes chegar ao Parque a pé, e de ser este o acesso mais próximo para aqueles 
provenientes de São Vicente, principalmente do bairro do Japuí, que é contíguo ao Parque. 

A maioria dos visitantes (63,13%) soube da existência do Parque através de amigos e 18,00% 
através da família, dos quais 30,04% estavam visitando somente o Parque, 6,09%  o  Parque e a região. 
A maior parte dos visitantes (50,50%) informou que estava visitando o Parque por ser morador da região. 

Esses resultados são semelhantes aos obtidos por Niefer (2002) no litoral paranaense, onde 66,97% 
e 83,93% dos entrevistados tomaram conhecimento da existência das ilhas do Superagüi e do Mel, através de 
amigos, conhecidos e família, demonstrando a importância da propaganda “boca a boca” na divulgação de 
Unidades de Conservação. 

O tempo de permanência dos visitantes foi muito variável, sendo que 38,75% permaneceram o dia 
inteiro (oito horas), 13,64% meio período (quatro horas), 9,43% cinco horas, 7,55% seis horas, 6,82% três 
horas e 5,66% permaneceram acampados de 1 a 8 dias. 

O período de permanência dos visitantes de quatro a oito horas está associado à dificuldade de 
acesso à praia de Itaquitanduva, o que obriga o visitante a planejar melhor a visita para aproveitar ao máximo 
sua estada. 

Com relação ao meio de transporte utilizado, a maioria dos visitantes (48,48%) chegou ao Parque a 
pé, 22,79% de carro, 10,74% de ônibus, 9,29% de bicicleta e 2,47% de motocicleta (FIGURA 4), trazendo 
consigo alimentação (20,40%), alimentação/material de praia (cadeira, toalha, guarda-sol, etc.) (17,38%), 
alimentação/prancha (15,66%), material de praia (7,04%), prancha (5,60%), alimentação/material de 
praia/prancha (4,60%), material de pesca (3,59%), alimentação/barraca (3,45%), entre outros. 

O fato de a maioria dos entrevistados chegar ao Parque a pé tem relação direta com a procedência 
dos mesmos, pois 52,54% dos visitantes são oriundos do município de São Vicente. 
 
 
 
 

 
FIGURA 4 – Principais meios de transporte utilizados pelos visitantes do Parque Estadual Xixová-Japuí, 

Baixada Santista, SP. 
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Os principais objetivos dos visitantes que freqüentaram o Parque foram: diversão (21,33%), surfar 
(19,74%), objetivos diversos (19,31%), conhecer (12,34%), curtir (natureza, paz, praia, férias) (7,71%), 
e descansar (5,80%) (FIGURA 5). 
 

 
FIGURA 5 – Objetivos de visita no Parque Estadual Xixová-Japuí, Baixada Santista, SP. 
 
 

Quando perguntados sobre o que achavam do comportamento dos freqüentadores do Parque, 1,30% 
classificou como ótimo, 33,53% como bom, 14,95% como normal, 4,06% como razoável, 3,77% como 
regular, 1,30% como ruim, 2,03% como péssimo, 1,89% não informou, entre outros. Dentre os entrevistados, 
3,50% demonstraram preocupação com o uso de drogas na praia e 4,93% ressaltaram que os moradores das 
redondezas tinham um bom comportamento ao contrário dos visitantes provenientes de outras localidades. 

O atrativo considerado mais bonito por 14,66% dos visitantes foi a praia, seguido da mata 
(13,64%), mar (13,64%) e paisagem (10,01%). 

Assim como nos trabalhos realizados por Castro & Tamaio (1999), Freitas et al. (2000), Niefer 
(2002) e Tomiazzi et al. (2006), na praia de Itaquitanduva os visitantes consideraram a beleza natural como 
principal atrativo. 

Mais da metade dos entrevistados (66,76%) já conhecia outra Unidade de Conservação, resultados 
bastante próximos aos obtidos por Magro et al. (1990) no Parque Estadual da Ilha Anchieta (64,32%) e por 
Barros (2003) no Parque Nacional de Itatiaia (72%). 

Quanto à infra-estrutura, os visitantes indicaram estar faltando: limpeza na praia (23,37%), 
melhoria das trilhas (18,14%), fiscalização (9,87%), quiosque ou lanchonete (4,64%), salva-vidas (3,63%), 
nada (10,01%), entre outras. 

Além do lixo deixado por uma parcela dos visitantes, a praia de Itaquitanduva recebe regularmente 
um grande volume de material trazido pelas marés (embalagens plásticas, latas, potes de vidro, pedaços de 
madeira, folhas, etc.), devido à sua localização na Baía de Santos. Esse acúmulo de materiais incomoda 
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bastante os freqüentadores, e o problema mobilizou os integrantes de uma ONG de surfistas do bairro do 
Japuí a recolherem, eventualmente, o lixo da praia.  

O lixo e a falta de limpeza, em geral, foram considerados como os maiores problemas encontrados 
pelos visitantes das ilhas do Superagüi e do Mel, tendo sido observado, também, o uso indiscriminado e 
público de drogas devido à falta de policiamento e fiscalização ambiental (Niefer, 2002). 

Foi realizada, também, a contagem diária do número de pessoas que visitaram a praia de 
Itaquitanduva, contabilizando-se mais de 3.500 visitantes no período amostrado. 

Em visita realizada em 2007, constatou-se não ter havido ao longo do tempo qualquer mudança na 
infra-estrutura para recepção dos visitantes na praia de Itaquitanduva. Assim, em função de inexistirem 
informações mais detalhadas sobre o público que a visita, acredita-se que este trabalho poderá ser utilizado 
como uma ferramenta na definição das ações de manejo necessárias à implantação do Programa de Visitação 
Pública do Parque Estadual de Xixová-Japuí. 
 
 
4  CONCLUSÕES 
 

Os dados obtidos, além de subsidiar a elaboração do perfil do visitante, reforçaram a demanda 
premente de uma fiscalização mais intensiva e a necessidade de implantação de infra-estrutura mínima: 
coleta de lixo, sanitários, manutenção das trilhas, entre outras ações, que proporcione a permanência 
ordenada e segura dos visitantes na praia de Itaquitanduva. Demonstraram, também, a importância daquele 
espaço como opção de lazer para os visitantes originários da região. 

O presente trabalho atende ao Programa de Visitação Pública, conforme previsto na Fase 2 do 
Plano de Manejo do Parque Estadual Xixová-Japuí, podendo contribuir, desta maneira, para a 
implementação deste  instrumento de gestão.  

Novos levantamentos dessa natureza deverão ser realizados, para que os gestores possam planejar 
as ações de manejo e a infra-estrutura necessárias ao atendimento dos visitantes da praia de Itaquitanduva. 
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ANEXO 1 

 
Ficha de avaliação nº          Data:    /     /99  Aplicador: 
Nome: _________________________________________________________________________________ 
Sexo: M (   )   Idade: ________  Profissão: ___________________________ 
          F  (   ) 
Estado civil: _________________________   Filhos:______________________________ 
Cidade de Origem: ____________________   Estado: _____________________________ 
OBS.: Bairro: ________________________   Nº de pessoas do grupo: ________________ 
 
Grau de Instrução: 
   Analfabeto (   ) 
   Alfabetizado (   ) 
   Primário (   ) 
   1º Grau  (   ) 
   2º Grau  (   ) 
Obs.: ______________________________ 
   3º Grau  (   ) 
 
De que maneira você se mantêm informado?  Jornal  (   ) 
       Revista  (   ) 
       Televisão (   ) 
       Rádio  (   ) 
       Internet  (   ) 
       Outros: ____________________________________ 
 
Assuntos de interesse:  Política   (   ) 
    Economia  (   ) 
    Esportes  (   ) 
    Meio Ambiente  (   ) 
    Cultura   (   ) 
    Turismo  (   ) 
    Outros: _______________________________________________________ 
 
1. Você sabia que esta praia está dentro de um Parque Estadual? R.: ______________ 
2. Qual trilha de acesso você utilizou? Trilha 1 – Pedreira (   )Trilha 2 – Sítio Girau (   ) 
3. Desde de quando você freqüenta este parque? Qual a época que você mais gosta de vir? 
R.: ____________________________________________________________________________________ 
4. Como soube da existência dele (jornal, amigos, etc) ? R.: _______________________________________ 
5. Você está visitando somente o Parque ou a região também? R.: __________________________________ 
6. Quanto tempo permanece quando vem ao Parque? R.: __________________________________________ 
7. Qual meio de transporte você utiliza para chegar ao Parque? R.: __________________________________ 
8. O que você traz (que tipo de material) quando vem ao Parque? R.: ________________________________ 
9. Com quais objetivos você vem ao Parque? R.: ________________________________________________ 
10. O que você acha do comportamento das pessoas que freqüentam o Parque? R.: _____________________ 
11. O que você acha mais bonito no Parque? R. :________________________________________________ 
12. Você conhece outra Unidade de Conservação (Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, 
Municipal, Horto Florestal)? R.: _____________________________________________________________ 
13. O que você acha que está faltando no Parque para que os visitantes sejam melhor atendidos? 
R.: ____________________________________________________________________________________. 
14. O que você achou deste questionário? R.: __________________________________________________. 


