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RESUMO 

 

Características econômicas do valor de uso e de não uso de parques sobre dunas 

 

Esta dissertação teve como objetivo estimar os valores de uso, não-uso e o valor econômico total de unidades de 

conservação que protegem o ecossistema de dunas, através dos métodos de Valoração Contingente e do Custo de 

Viagem. O método de Valoração Contingente é capaz de estimar o valor de não-uso de um recurso natural 

através da utilização de um mercado hipotético que consiste em um cenário ambiental fictício em que o bem 

ambiental sofre variações em suas quantidades e os indivíduos expressam suas preferências declarando quanto 

estariam dispostos a pagar (ou aceitar) para garantir a continuidade (ou a perda) da provisão do bem. Neste 

estudo, foram aplicadas duas formas de pagamento para o mercado hipotético da técnica de Disposição a Pagar 

(coletiva/obrigatória e individual/voluntária) com o objetivo de identificar a demanda da população por 

investimentos públicos nas unidades de conservação costeiras urbanas, para testar a eficiência de ambas formas 

de pagamento e para captar os votos de protesto dos entrevistados, na tentativa incorporar nas análises a 

verdadeira disposição a pagar dos entrevistados pela a manutenção e conservação das unidades de conservação. 

Os resultados mostraram maiores lances de disposição a pagar para a forma de pagamento coletiva e obrigatória, 

pois em países em desenvolvimento as pessoas atribuem ao governo o financiamento da conservação de 

paisagens naturais. A diferença entre os valores de não-uso estimados pelas duas formas de pagamento foi de 

R$8,2 milhões (3.5 milhões) e isso representa a demanda da população local por investimentos públicos na 

conservação das áreas costeiras. O Método do Custo de Viagem foi utilizado para estimar o valor de uso das 

dunas, obtido a partir dos gastos incorridos pelos visitantes ao visitar as áreas de dunas e o somatório deste valor 

ao valor de não-uso representa o valor econômico total agregado pela paisagem de parques dunares. Paisagens 

dunares geram anualmente um montante de R$ 800.428,46 por hectare (US$ 339,049.67). A maior contribuição 

para esse montante econômico é do parque visitado por turistas, em que o valor agregado pela recreação é 53 

vezes maior que o parque visitado por moradores. Embora turistas e moradores reconheçam os benefícios de 

alguns serviços proporcionados por este ecossistema, ambos atribuem maior valor à contemplação da paisagem 

natural e à recreação ao ar livre. A estimativa desse valor para os diferentes tipos de público oferece à gestores 

um justificativa econômica para direcionar uso e conservação de áreas de dunas, subsidia na tomada de decisão 

através de análises de custo benefício no processo de formulação, acompanhamento e avaliação de políticas 

públicas e auxilia a investigar como os benefícios variam de acordo com os tipos de visitantes. Portanto, o uso de 

estimativas do valor do meio ambiente nesta dissertação, identificou o valor econômico intrínseco das áreas de 

dunas às áreas naturais e o valor agregado pela sua existência e, portanto, permite que se dimensione a 

importância dos investimentos em sua conservação e restauração, podendo ser utilizada como indicador para 

direcionar políticas e distribuição de investimentos para a conservação dos mesmos. Outro aspecto importante na 

aplicabilidade de metodologias de valoração ambiental é a contribuição que o uso desse instrumento traz para o 

debate científico sobre os problemas técnicos existentes nas metodologias. 

PALAVRAS-CHAVE: valoração ambiental; método de valoração contingente; disposição a pagar; 

método do custo de viagem; parques urbanos; dunas. 



 

 

ABSTRACT 

 

Economic characteristics of use and non-use values of parks over dunes 

 

This dissertation aimed to estimate the values of use, non-use and the total economic value of parks that protect 

the dune ecosystem, through the Contingent Valuation and Travel Cost methods. The Contingent Valuation 

method is able to estimate the non-use value of a natural resource by using a hypothetical market that consists of 

a fictitious environmental setting in which the environmental good experience variations in their quantities and 

individuals express their preferences declaring how much they are willing to pay (or accept to pay) to ensure the 

continuity (or loss) of the good's provision. In this study, two vehicles of payment were applied to the 

hypothetical market of the Willingness to Pay thecnique (collective/mandatory and individual/voluntary) with 

the objective of identifying the population's demand for public investment in urban coastal protected areas, to 

test the efficiency of both forms of payment and capture the vote protest of respondents in an attempt to 

incorporate in the analysis the true willingness to pay of respondents for the maintenance and conservation of 

protected areas. The results showed greater willingness to pay bids to the collective and compulsory payment 

vehicle, because in developing countries people attach to the government the funding for natural landscapes 

conservation. The difference between the non-use values estimated by the two payment vehicles was R$ 8,2 

million (3,5 millions) and this represents the local population (ou "residents") demand for public investments in 

coastal areas conservation. The Travel Cost Method was used to estimate the value of the dune's use, obtained 

from the visitor's expenses to visit the dune areas and, the sum of this value with the non-use value, represents 

the total economic aggregated value of the protected areas on coastal dunes. Coastal dunes landscapes generate, 

every year, an amount of R$ 800.428,46 (US$ 339,049.67) per hectare. The biggest contribution to this amount 

comes from parks visited by tourists, where the recreational value is 53 times greater than the park visited by 

residents. Although tourists and residents recognize the benefits of some services provided by this ecosystem, 

both attribute greater value to the contemplation of natural scenery and outdoor activities. This value estimate for 

different types of public offers managers an economic argument for organize the use and conservation of dunes 

areas, subsidizes in taking decisions based on cost-benefits analyses in the process of formulation, monitoring 

and evaluation of public policies and assists investigating how the benefits vary according with the type of 

visitors. Therefore, the use of estimates of the environment value in this dissertation, identified the intrinsic 

economic value of the dunes areas, to natural areas, and the aggregated value for their existence, and therefore 

allows to scale the importance of investments in conservation and restoration and could be used as an indicator 

to plan policies and investments distribution for their conservation. Another important aspect of the applicability 

of environmental valuation methodologies is the contribution that the use of this instrument brings to the 

scientific debate about technical problems in the methodologies. 

 

KEYWORDS: environmental valuation; contingent valuation method; willingness to pay; travel cost 

method; urban parks; dunes. 
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INTRODUÇÃO GERAL E REVISÃO DA LITERATURA/ FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA 

A estreita relação entre economia e meio ambiente ficou evidenciada a partir da 

segunda metade do século XX, quando os efeitos das ações humanas provocaram grandes 

desastres ambientais e fez surgir um novo contexto controverso em que se pretende conciliar 

crescimento econômico e conservação do meio ambiente (ROMEIRO, 2010; SILVA; LIMA, 

2004). 

Até a década de 60, o meio ambiente era visto apenas como uma fonte inesgotável de 

recursos que deviam ser explorados para a produção de bens com a finalidade satisfazer 

as necessidades do ser humano. Além disso, nenhuma escola econômica explicitava a entrada 

de recursos naturais e a saída de resíduos do processo de produção, assim, o sistema 

econômico era entendido como um sistema fechado e circular, baseado na física mecânica. 

(CECHIN, 2010). 

Este reducionismo assumido pela economia convencional (ou neoclássica) está 

presente até hoje nos manuais de economia, chamado de diagrama do fluxo circular, que 

representa apenas a circulação de produtos, insumos e dinheiro entre as famílias e empresas 

em mercados de fatores de produção e de bens e serviços (CECHIN; VEIGA, 2010; 

MUELLER, 1996).  

O primeiro a mostrar que esta visão da economia é incompatível com a física e com a 

segunda lei da termodinâmica (lei da entropia), foi Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994), 

considerado o pai da economia ecológica. Ele comparou o sistema econômico com um 

sistema entrópico, em que são necessárias constantes entradas de energia, pois parte da 

energia é transformada em trabalho e outra parte é dissipada em forma de calor, não podendo 

ser novamente utilizada. Desta forma, Georgescu-Roegen incorporou nas suas análises a 

variável ambiental ao mostrar que o sistema econômico seria aberto para a entrada de energia 

e matérias-primas e para a saída de resíduos (CECHIN, 2010; CECHIN; VEIGA, 2010). 

Entretanto, a economia neoclássica teve suas contribuições no campo ambiental. 

Inicialmente com as análises a respeito da utilização de recursos naturais, em que o foco era o 

uso “ótimo” desses recursos, ou seja, a máxima exploração dos recursos naturais com o menor 

custo possível. Este campo da economia neoclássica ficou conhecido como “economia dos 

recursos naturais” (ENRIQUEZ, 2010).  

A economia da poluição ou economia do meio ambiente surgiu na década de 80 

devido a superexploração de recursos e poluição nas décadas anteriores. As análises deste 

novo campo se baseiam nas externalidades, ou seja, nos efeitos positivos ou negativos de uma 

atividade econômica para o bem-estar da sociedade (CÁNEPA, 2010). A teoria neoclássica vê 
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as externalidades negativas (prejuízos à sociedade) como falhas de mercado e busca a 

internalização dos custos como forma de corrigir esses efeitos (MOTA et al., 2010). Dessa 

forma, para evidenciar e corrigir essas falhas, o primeiro passo é atribuir valores aos recursos 

naturais.  

Recursos naturais normalmente não possuem valor de mercado por serem 

considerados bens gratuitos, entretanto, estão presentes no sistema econômico e o seu valor 

está associado aos seus atributos ou ao uso que se pode fazer deles (GRASSO et al., 1995; 

MATTOS et al., 2007; SEROA DA MOTA, 2006). Desta forma, economistas neoclássicos 

passaram a estimar o valor do meio ambiente baseado na utilidade dos recursos naturais e nas 

preferências individuais que determinam a oferta e a demanda por determinado bem ou 

serviço ambiental (NOGUEIRA; MEDEIROS; ARRUDA, 2000; VIVIEN, 2011).  

O valor do meio ambiente, ou valor total (VT), pode ser decomposto em valor de uso 

(VU; relacionado às vantagens ou utilidade do uso de determinado bem ambiental) e valor de 

não uso ou de existência (VNU; associado às vantagens intrínsecas do recurso ambiental). O 

valor de uso, por sua vez, pode ser dissociado em valor de uso direto (VUD), valor de uso 

indireto (VUI) e valor de opção (VO; NIJKAMP; VINDIGNI; NUNES, 2008; SEROA DA 

MOTA, 1998, 2006; VIVIEN, 2011).   

O valor de uso direto está relacionado ao consumo de bens e serviços ambientais que 

são diretamente explorados, como a extração de madeira e visitação em áreas naturais 

(NIJKAMP; VINDIGNI; NUNES, 2008; SEROA DA MOTA, 1998, 2006).  

O valor de uso indireto é o valor que as pessoas atribuem a bens e serviços ambientais 

que são gerados de funções ecossistêmicas e que são apropriados indiretamente, como a 

polinização na agricultura propiciada por abelhas e renovação do estoque pesqueiro através da 

manutenção de mangues para a reprodução de espécies marinhas (NIJKAMP; VINDIGNI; 

NUNES, 2008; SEROA DA MOTA, 1998, 2006). 

O valor de opção, também chamado de valor de herança, representa o valor atribuído 

aos recursos naturais que devem ser preservados no presente para possível uso direto ou 

indireto no futuro, um exemplo desse valor é a preservação de florestas visando inovações 

biotecnológicas que permitam a extração de ativos naturais para a produção de novas 

substâncias usadas em medicamentos (SEROA DA MOTA, 1998, 2006). 

O valor de não uso ou valor de existência esta relacionado à preservação de riquezas 

naturais, não considerando o uso atual ou futuro para o indivíduo e que reflete questões 

morais, culturais, éticas ou altruístas (MOTA et al., 2010; SEROA DA MOTA, 1998, 2006). 

Portanto, o valor econômico total do meio ambiente pode se expresso da seguinte 

forma: VT = (VUD + VUI + VO) + VNU. 
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 A estimativa do valor do meio ambiente pode ser feita através de vários métodos, que 

devem ser aplicados de acordo com o objetivo da valoração. Seroa da Mota (1998) classifica 

os métodos de valoração dos recursos naturais em dois grandes grupos: métodos da função de 

produção e métodos da função da demanda. Os métodos da função de produção são usados 

para estimar o valor de um recurso ambiental a partir dos preços de mercado de um recurso 

substituto, ou seja, de outro recurso que exerce a mesma função e utilidade para o indivíduo. 

Os métodos pertencentes a esse grupo são: método da produtividade marginal e os métodos 

dos bens substitutos, estes últimos estão subdivididos em custos de reposição, custos evitados 

e custos de controle.  

Os métodos da função de demanda assumem que a variação da disponibilidade de um 

recurso ambiental afeta o bem-estar dos indivíduos e, portanto, influencia a disposição das 

pessoas a pagar ou aceitar a variação da disponibilidade do recurso. Há dois métodos que 

estão inseridos neste grupo: mercados de bens complementares (subdividido em preços 

hedônicos e custo de viagem) e o método da valoração contingente (subdividido em 

disposição a pagar e disposição a aceitar). 

Essas metodologias foram desenvolvidas com o intuito de refletir a importância que os 

seres humanos atribuem aos bens e serviços ambientais, buscando traduzir em termos 

econômicos os benefícios que esses recursos proporcionam e que estão associados à 

sustentação da vida e inclusive a importância relativa que as pessoas atribuem ao meio 

ambiente, como o uso de área naturais para recreação, para fins culturais, estéticos, espirituais 

e simbólicos da sociedade humana (CAMPHORA; MAY, 2006).  

 A utilização de estimativas do valor econômico dos bens e serviços ambientais 

naturais identifica o valor econômico intrínseco às áreas naturais e o valor agregado pela sua 

existência e, portanto, permite que se dimensione a importância dos investimentos em sua 

conservação e restauração. Além disso, a estimativa de valor econômico dos recursos naturais 

é utilizada como indicador para direcionar políticas e distribuição de investimentos para a 

conservação dos mesmos, pois estima os benefícios econômicos e ambientais gerados por 

determinada área (MAY, 1995; NOGUEIRA; MEDEIROS; ARRUDA, 2000; PEREIRA; 

CAMPOS, 2006; TONHASCA, 2004;). Outro aspecto importante na aplicabilidade de 

metodologias de valoração ambiental é a contribuição que o uso desse instrumento traz para o 

debate científico sobre os problemas técnicos existentes nas metodologias. 

Portanto, essa dissertação tem como objetivos: 1) Estimar o valor de não uso de 

unidades de conservação urbanas e determinar se a forma de pagamento apresentada no 

mercado hipotético do método de valoração contingente e a demanda por investimentos 

públicos em conservação influenciam a disponibilidade dos entrevistados a pagar pela 
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conservação e manutenção dos parques; 2) Estimar o valor econômico total agregado pela 

paisagem de parques dunares para a economia local e para o bem-estar da população 

explicitando em especial o valor de uso destas áreas.  

Em atendimento aos objetivos e conforme padronização estabelecida pelo Programa, 

esta Dissertação se encontra composta por esta Introdução geral, uma Caracterização geral da 

área de estudo, Metodologia geral empregada para o conjunto da obra (dissertação) e por dois 

capítulos que correspondem a artigos científicos a serem submetidos à publicação. O capítulo 

1, intitulado Payment vehicle as an instrument to elicit economic demand for conservation, foi 

submetido ao periódico Ocean and Coastal Management e, portanto, está formatado conforme 

este periódico (ANEXO I; Normas no site do referido periódico 

http://www.elsevier.com/journals/ocean-and-coastal-management/0964-5691/guide-for-

authors); O capítulo 2, intitulado Valor atribuído à paisagem dunar pelo uso de turistas e 

moradores, será submetido ao periódico Desenvolvimento e Meio Ambiente e, portanto, está 

formatado conforme este periódico (Normas no site 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/made). Ao final será apresentada uma Conclusão geral.  

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

O estudo será desenvolvido em três Unidades de Conservação localizadas nos 

municípios de Natal e Extremoz, Rio Grande do Norte: O Parque da Cidade Dom Nivaldo 

Monte, o Parque Estadual Dunas de Natal Jornalista Luiz Maria Alves (Parque das Dunas) e o 

Parque Turístico Ecológico Dunas de Jenipabu (Figura 1). 

O Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte que possui cerca de 64 hectares e está 

inserido na Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPA-1; 694,78 há; 5° 51’ 4,08”S 

e 35°13’40,85”W). Esta unidade de conservação foi criada pelo Decreto Municipal N. 

8.078/06, sendo admitido o uso para atividades de pesquisa, educação ambiental, visitação, 

recreação e turismo. Entretanto, por problemas de falta de estrutura este parque não está 

recebendo visitas (SEMURB, 2008, 2012).  

O Parque das Dunas está situado na ZPA-2 do município de Natal, localizado entre as 

coordenadas: Latitude 05º 48'S a 05 0 53'S e Longitude 35º 09'W a 35 0 12'W e possui 

aproximadamente 1.172 hectares de mata nativa sob proteção integral, sendo parte integrante 

da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica Brasileira. Este parque recebe em média 9.000 

visitantes por mês e além desses visitantes, há aproximadamente 6.500 praticantes de cooper, 

que realizam diariamente atividades físicas como caminhada e ginástica (IDEMA, 2012). 
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Figura 1- Localização das unidades de conservação valoradas no município de Natal/RN. 

 

O Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte que possui cerca de 64 hectares e está 

inserido na Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPA-1; 694,78 há; 5° 51’ 4,08”S 

e 35°13’40,85”W). Esta unidade de conservação foi criada pelo Decreto Municipal N. 

8.078/06, sendo admitido o uso para atividades de pesquisa, educação ambiental, visitação, 

recreação e turismo. Entretanto, por problemas de falta de estrutura este parque não está 

recebendo visitas (SEMURB, 2008, 2012).  

O Parque das Dunas está situado na ZPA-2 do município de Natal, localizado entre as 

coordenadas: Latitude 05º 48'S a 05 0 53'S e Longitude 35º 09'W a 35 0 12'W e possui 

aproximadamente 1.172 hectares de mata nativa sob proteção integral, sendo parte integrante 

da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica Brasileira. Este parque recebe em média 9.000 

visitantes por mês e além desses visitantes, há aproximadamente 6.500 praticantes de cooper, 

que realizam diariamente atividades físicas como caminhada e ginástica (IDEMA, 2012). 

O Parque Turístico Ecológico Dunas de Jenipabu está inserido dentro da APA 

Jenipabu (ZPA-9) localizada entre os municípios de Natal e Extremoz (05°42’21,6” S e 

35°18’25,2” W), distando 25km do centro de Natal e com uma área de aproximadamente 800 
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ha (IDEMA, 2012). O turismo nesta área é bastante intenso nos meses de alta estação e atrai 

muitos turistas devido suas atrações naturais e atividades recreativas, como o passeio de 

buggy nas dunas. 

Essas UCs são constituídas por ecossistemas de dunas e possuem predominantemente 

a vegetação de restinga pertencente ao bioma Mata Atlântica (SEMURB, 2009; IDEMA, 

2013).  

METODOLOGIA GERAL 

A coleta de informações foi feita com indivíduos com idade igual ou superior a 18 

anos através de questionários (APÊNDICE I a V) estruturados com questões abertas e 

semiabertas contendo perguntas sobre características socioeconômicas dos visitantes (sexo, 

idade, renda, etc.), de preferências por atividades recreativas nos parques e sobre o 

conhecimento ecológico que o entrevistado tem sobre o ecossistema visitado, além de 

questões específicas relacionadas aos métodos utilizados para a estimativa do valor 

econômico das áreas naturais: o Método do Custo de Viagem e o Método de Valoração 

Contingente. A pesquisa foi avaliada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (CAAE: 08707512.7.0000.5537) e aprovada em 13/03/2013, de acordo com 

a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa através da resolução nº 196/96 – CNS.  

 

Estimativa do valor de não uso pela Valoração Contingente – Disposição a Pagar 

A estimativa do valor de não uso das UCs foi feita através do método de valoração 

contingente, especificamente pela técnica de Disposição a Pagar (DAP), pois é a única que 

tem o potencial de captar esse valor (MOTA et al., 2010; SEROA DA MOTA, 1998). A DAP 

refere-se a um ganho de bem-estar proporcionado pela provisão de bens públicos (recursos 

naturais) e como compensação o indivíduo se dispõe a pagar a uma quantia de dinheiro que 

representa o maior nível de utilidade do bem para o consumidor (VENKATACHALAM, 

2004).  

Este método se baseia na construção de cenários (mercados hipotéticos) que oferecem 

ações governamentais futuras para determinado recurso natural e os entrevistados expõem 

suas preferências relativas a essas ações, de um modo semelhante como os consumidores 

fazem suas escolhas nos mercados reais, dessa forma, o valor econômico do recurso ambiental 

é derivado de escolhas observadas no mercado hipotético (CARSON, 1999).  

O mercado hipotético deve ser estruturado levando-se em conta três elementos 

(MITCHELL; CARSON, 1989): (1) a descrição bem ou serviço ambiental a ser valorado que 

inclui informações sobre localização e alterações na disponibilidade do recurso; (2) a forma e 



 

17 

 

frequência de pagamento (aumento de impostos, contribuição a um fundo específico, etc.) e; 

(3) a forma de eliciação, que consiste em fazer com que o entrevistado revele sua DAP.  

 O mercado hipotético usado foi apresentado com duas formas de pagamento distintas. 

A primeira forma de pagamento usada, coletiva e obrigatória, foi a destinação de uma parte do 

Imposto Predial Territorial Urbano − IPTU pago anualmente pelo entrevistado para que fosse 

investido obrigatoriamente na manutenção e conservação de UCs urbanas. O IPTU é um 

tributo brasileiro que incide anualmente sobre a propriedade urbana que foi criado pela 

Constituição Federal de 1988. Seu objetivo é arrecadar recursos para financiar a segurança e o 

bem-estar dos cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental. Como se trata de um tributo anual, 

o valor revelado por cada entrevistado foi dividido por 12, para gerar o valor mensal da 

contribuição.  

A segunda forma de pagamento apresentada, individual e voluntária, foi uma contribuição 

mensal a ser destinada para uma ONG que objetivasse a recuperação e conservação do 

parque.  

Estas duas formas foram usadas como tentativa de reincorporar na valoração aqueles 

entrevistados que não manifestam DAP devido ao voto de protesto. Em ambas foi lido um 

parágrafo descrevendo as características ecológicas de cada UC, sua importância e as 

consequências de alterações nesse ecossistema para em seguida ser feita a pergunta sobre a 

disposição a pagar usando as formas de pagamento acima. Após ter sido revelada a disposição 

a pagar (ou não) no primeiro mercado hipotético (pagamento coletivo e obrigatório), a cada 

entrevistado foi perguntada novamente sobre sua disposição a pagar com a nova forma de 

pagamento (individual e voluntário).  

O método de eliciação utilizado foi de Lances Livres ou Forma Aberta (open-ended), em 

que o entrevistado declara de forma livre a quantidade que está disposto a contribuir em cada 

mercado hipotético (SEROA DA MOTA, 1998). 

Devido ao alto desvio padrão entre os valores declarados pelos entrevistados, o valor de 

não uso foi estimado usando a moda dos lances de DAP multiplicada por 1/3 da população 

total de Natal (803.739 habitantes; IBGE, 2013). 

 

Estimativa do valor de uso pelo Custo de Viagem 

O método do Custo de Viagem (CV) foi utilizado para captar o valor de uso das UCs. 

Este método estima o valor de áreas naturais utilizadas para recreação através da análise dos 

gastos incorridos por visitantes (ORTIZ; SEROA DA MOTTA; FERRAZ, 2001; SEROA DA 

MOTTA, 1998), portanto, as questões específicas sobre o método do custo de viagem 

incluíram informações sobre custos com a visita (gastos com deslocamento até o parque, taxa 
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de entrada, custos com alimentação, recreação e lembranças). Neste método é estimada uma 

curva de demanda por visitas ao local de recreação relacionada aos custos médios de viagem e 

a partir dela é calculado o Excedente do Consumidor - EC (MOTA et al., 2010), uma 

estimativa dos benefícios econômicos líquidos proporcionados pelo sítio natural à sociedade, 

ou seja, é uma medida do benefício gerado pelo sítio natural (MAIA; ROMEIRO, 2008). 

Sendo assim, o valor recreativo das áreas será calculado multiplicando-se o EC com o número 

de visitantes que estas áreas recebem anualmente. 
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Abstract 

In this study we applied collective/mandatory and individual/voluntary payment vehicles to 

elicit public claim for governmental investments of urban coastal nature reserves; to verify the 

efficiency of either payment formats to recall protest voters declared under the other and 

sensitivity of respondents to reveal willingness to pay-WTP for maintenance and conservation 

of reserves. Results showed higher WTP bids and valuation under collective and mandatory 

payment format and supplied evidence that in developing countries people nurture expectancy 

on governmental actions and funding to conserve natural landscapes. The difference between 

the non-use values estimated under the two payment vehicles was USD 3.5 millions. For the 

purpose of this study, this indicates the amount claimed by local people for governmental 

investment in the coastal urban nature reserves. Ecological knowledge on the reserves have a 

positive effect on non-use values, underlining the role of information to increase people 

understanding on benefits supplied by nature reserve and to enable them to declared the utility 

attributed to these areas in economic terms.  

 

 

Key-words: contingent valuation, willingness to pay, vehicle payment, non-use value, urban 

coastal nature reserve, conservation. 
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1. Introduction 

In the last four decades a number of actions and public policies has emerged the 

number and size of protected areas, widening governmental investments to biodiversity 

protection. Notwithstanding global biodiversity is declining and many other strategies have 

been applied in an attempted to decrease the biodiversity loss rate (Butchart et al., 2010). 

Economic valuation of natural capital has been increasingly undertaken to guide 

decision-making on conservation (TEEB, 2010) and on economic policy (Birdir et al., 2013). 

Given that there is a stated trend to accept that no price means no value (Jakobsson and 

Dragun, 2001), natural resources pricing has a role to inform on conservation economic 

benefits and to highlight that protected areas are not worthless. 

Recently substantial technical innovation has been incorporated to natural resources 

valuation methods, giving support to the challenge of identify the method to better estimate 

the economic value of an environmental asset and to the challenge of understand the effect of 

this valuation to the conservation and management of natural resources (Jakobsson and 

Dragun, 2001). 

One of the most widely used methods is contingent valuation which is a stated 

preference method and the only that estimates non-use values for natural resources without 

take into account current or futures uses. Contingent valuation method has been widely 

discussed in the literature, reaching more than 2,000 researches published in the first 35 years 

of the method development (Carson, 2000). This method is based on the elaboration of 

hypothetical markets that simulate the change on the natural resource provision, aiming to 

stimulate people to state their preferences under the resource variation scenarios, in a similar 

way that choices would be done by consumers in real market (Carson, 2000; Hoyos et al., 

2009; Whitehead and Rose, 2009). 

Currently, discussions focusing in the criteria to acquire more consistent results 

(Bateman and Turner, 1992; Carson, 2000) and in the payment vehicle used in the 

hypothetical market (Berrens et al., 2002; Champ and Bishop, 2001) have adjusted the 

technique to the intended objectives and improved the estimates. Concerning on the payment 

vehicle, a debate has arisen over whether different methodological approaches assess the 

efficiency of either collective and mandatory or individual and voluntary payment to achieve 

conservation goals (Wiser, 2007) and to avoid bias such as strategic behavior (when 

interviewee declares false willingness to pay to skip the payment), protest votes and 

unwillingness to pay (Ivehammar, 2009; Morrison et al., 2000). 

The choice for the payment vehicle may also guide the decision-makers towards 

efficient and acceptable environmental actions, since each method may provide an overview 
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on citizens demand for environmental conservation before the statement of any management 

decision (Morrison et al., 2000). Further, preferences revealed can indicate the expectation of 

citizens concerning to their uncertainty on conservation programs (Voltaire et al., 2013).  

Thus, a number of studies have investigated payment vehicle effects (Campos et al., 

2007; Champ and Bishop, 2001; Ivehammar, 2009; Wiser, 2007) but not many studies have 

investigated on the sensitivity of WTP to whether payments have to be made collectively or 

voluntarily (Stithou and Scarpa, 2012). Further, literature does not provide investigation on 

how the private or public perception on these vehicles affects the WTP and none study has 

related the people’s perception of public taxes paid to the claimed governmental investments 

on conservation.  

 In this study individual voluntary payment vehicle  (as donation) and collective and 

mandatory payment were applied aiming to verify how these formats can be used to guide 

conservation decisions and investments, having three urban coastal nature reserve as study 

site. Therefore, the individual contribution has the character of private investment while the 

collective payment delegates to the public managers the responsibility in assure conservation 

in urban natural areas, improving urban well-being. 

A literature overview indicates that when both payment choices are presented, 

respondents in general state higher WTP in the collective payment format (see Bateman et al., 

1995; Champ et al., 2002; Green et al., 1994; Jakobsson and Dragun, 2001; Wiser, 2007). The 

trends of higher WTP in collective and mandatory payment vehicles can be explained by 

‘free-riding’ concept. This mechanisms dictates that once many individuals are able to 

contribute in voluntary payment scheme, many will skip of paying, since they believe that 

others will pay for the public good provision (Wiser, 2007). Nonetheless, evidence exists in 

the literature that compulsory and collective payments may produce lower WTP (Stithou and 

Scarpa, 2012) and other three studies showed no significant difference between the individual 

and voluntary payment and the collective and mandatory payment (Ajzen et al., 1996; Babb 

and Sherr, 1975; Milon, 1989: all cited in Stithou and Scarpa, 2012). Diversely, the lower 

WTP at collective payment format may be attributed to the strategic behavior and incentive 

compatibility. Accordingly, the voluntary payment may not be incentive compatible, because 

it provides no incentives for truthful demand revelation and under a hypothetical context the 

individual would overstate WTP to ensure actual provision of the potentially desirable public 

good in question (Stithou and Scarpa, 2012; Wiser, 2007).  

Apart from determining WTP for the conservation of coastal urban nature reserves, 

this paper explores the use of collective and mandatory or individual and voluntary payment 

vehicle to explore people’s demand by public investment in conservation and to stimulate the 
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protest voters to declare their real economic value attributed to the environmental asset. 

Further, the paper investigates the difference in bids produced by private and public payment 

vehicles, given that the private format is individual and the public is collective. 

2. Methods and data 

 

2.1. Study site 

For the purpose of this investigation interviewees were enquired on their willingness to 

pay by urban coastal nature reserves. We used three coastal nature reserves in Natal city, in 

Rio Grande do Norte State to data sampling. Natal is a touristic spot located in the 

northeastern of Brazil coast. The city has 169,9 km² and total population of 803,739 in 

habitants (IBGE, 2013) settled by 36 neighborhoods. Less than 30% of urban area is 

constituted by natural reserves (SEMURB, 2010). The larger urban coastal nature reserve, the 

Park of Dunes, is bordering the ocean and has 1,172 ha. This was the first state reserve to be 

created and is also the largest urban natural park over dunes in Brazil (IDEMA, 2013). 

Recreational activities in this reserve include trekking with guides all over the park, walking 

or jogging in the administration area and attendance to the opened concerts on Sunday’s 

summer. The medium size reserve, known as Park of Jenipabu has 800 ha and is the only with 

access to the ocean. Jenipabu is the most touristic spot due to availability of recreational 

activities as buggy rides, trekking with guides, dromedary or horses rides and sunset 

watching. The small reserve, the Park of City, has 64 hectares and was established by the City 

Hall (SEMURB, 2008). This last one has ocean view and has not been opened to recreational 

activities since the reserve creation due to local political disputes, despite the pleasant natural 

landscape and the logistic structure created. Dunes, patches of Atlantic forest, coastal lakes 

and sandbank vegetation (restinga) are the natural landscape in all reserves (SEMURB, 2009; 

IDEMA, 2013).  

 

2.2. Questionnaire design and the payment vehicles  

A questionnaire comprised by open-ended questions was used to collect information on 

socioeconomic characteristics of interviewees, ecological knowledge on the reserves and 

questions addressing hypothetical market in the willingness to pay method, as follows. The 

first part consisted of general information on the interviewee such as age, literacy and local of 

living. The second part contained questions that informed the degree of familiarity of 

interviewees with the reserves, hypothetical market was elaborated using as elicitation method 

the open-ended survey, allowing interviewees to reveal his/her willingness to pay by the 

means of free bids (Serôa da Motta, 1998). Before asking on willingness to pay, each 
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respondent was informed on ecological features of the reserves, their importance in the urban 

ecosystem and the upcoming threats due to unplanned urban expansion and to the planned 

projects for urban mobility for FIFA World Cup at 2014 in Brazil. Respondents revealed their 

willingness to pay for management, conservation and use of these urban coastal natural areas 

through two payment vehicles: i. a collective mandatory fee – in which the interviewees were 

asked to indicate if he/she would be favorable to the application of part of the monthly 

Municipal Property Tax paid, hereafter MPT, with the aim of support management, 

conservation and use of urban natural reserves only. In case of agreement, he/she was asked to 

indicate the proportion of MPT should be fairly invested to the purpose aforementioned; and 

ii. by means of a monthly donation to a Non Governmental Agency - NGO that would be in 

charge of manage and conserve the nature reserves.  

The Municipal Property Tax is an annual duty stated by Federal Constitution in 1988 to 

supply urban safety and welfare and likewise, environmental equilibrium. Despite being 

considered annual, MPT full value is paid in a monthly basis, turning the effect of this 

payment similar to the monthly donation requested to the NGO. The value of this tax is 

determined by the sale price of each property multiplied by a factor ranging from 0.6 (poorer 

neighborhood) to 1.0.  Sale price is defined according to the characteristics of the property, 

features of the land where the dwelling is settled and whether the use is residential, 

commercial, industrial or essential services, like schools and hospitals. 

The two alternative payment vehicles were applied to assess citizens’ claim for public 

liability in the conservation of the urban coastal nature reserve and to verify the proportion of 

protest votes when comparing both payment vehicles. Subsequently to have revealed his/her 

willingness to pay by the first payment vehicle (NGO donation), each respondent was 

enquired on his/her contribution by the alternative payment vehicle (MPT). 

Payment vehicle bias was not explored in this study but also it was not a concern as both 

payment vehicles presented are plausible, appropriated to the context and are realistic to 

interviewees. 

 

2.3. Data sampling  

Interviews were randomized and nine neighborhoods close to each coastal nature reserves 

and nine neighborhoods far from each area were picked, likely combining as people that 

know/visit the reserves as people that may not know/visit the reserves and that have different 

levels of knowledge about the areas. Respondents were enquired on only one reserve, 

following the criterion of distance aforementioned. Sample size comprised 0.1% of the total 

population from 16 neighborhoods in Natal and two in Extremoz district and was determined 
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according to the table of Arkin and Colton (1995) considering a population over 100.000 

inhabitants, at 95% confidence level and 5% error. Following the pilot test, survey was carried 

out from October 2012 to April 2013 and only individuals older than 18yo and residents at the 

neighborhood picked were interviewed. An intercept survey was used, thus following the last 

interviewee every next person encountered was approached to the survey. Logistic limitations, 

characteristic of interviewees and cost limitations dictated the choice for the sample and 

survey methods. People were individually and personally interviewed to avoid lack of 

information and to do not cause embarrassment to those eventually illiterate people.  

 

2.4. Data analysis 

The non-parametric Wilcoxon test was performed to verify the difference between bids 

declared by interviewees using both payment vehicles. A contingency table was applied to 

investigate the difference in the willingness to pay between the payment vehicles presented 

and the values produced were compared by chi-square test.     

As usually practiced, a logistic regression was adjusted to estimate the variables which 

influence the WTP for the urban nature reserves. Explanatory variables used were distance 

between interview home and the reserve, marital status, sex, income, age, literacy and 

respondent’s ecological knowledge on the reserve. The probabilistic function with logistic 

distribution, Pi = 1/1+ e
(γ0 + γi × xi)

 was assumed to calculate the probability of significant 

variables (Pessoa and Ramos, 1998; below). Pi denotes the qualitative dependent variable, γ0 

is the constant of regression, γi is the coefficient of independent variables, xi is the vector of 

independent variable(s), and εi is a random component arising from omitted variables 

(Hosmer and Lemeshow, 1989; Li and Mattson, 1995).  

Respondent’s ecological knowledge on the reserve was measure by the proportion of 

right answers when individuals were asked to inform the reserve’s Biome, to quote three 

ecological benefits provided by the areas and list as three animals as three vegetal species 

from Atlantic Forest. To the respondent that provided all information, was attributed a score 

equal to 10. Then, if respondent provided half of information, his/her score was five. Using 

the stepwise method that includes algorithms and successively includes or remove 

explanatory variables non significant (Gotelli and Ellison, 2011; Whittingham et al., 2006), 

just variables of p = 0.05 were held in the model.  

Estimative for economic value of non-use to each coastal reserve was performed 

multiplying modal values of bids declared by one-third of total population in the city (803.739 

inhabitants; IBGE, 2013). Modal values were selected due to the high standard deviation of 

means values. 
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The difference between non-use value estimated using MPT bids and the non-use value 

estimated by ONG bids represents the annual economic demand of citizens for mandatory 

public investment to the conservation of the urban coastal nature reserves.  

 

3. Results and discussion 

3.1. Sample characteristics 

The final sample consisted of 445 respondents, mostly single women (60%), ranging in age 

between 18 and 88 years, with an average age of 40.5 years. Respondents have mainly 

secondary school  (39%), partial primary school (16%) and university degrees (12%). All 

people surveyed mentioned their income, which averages around monthly USD 753.30 (± 

809.89) and has as modal value as median value equal to USD 583.25. 

 

3.2. Ecological Knowledge 

Almost all interviewees (75%) know the urban coastal natural reserves and half of 

them had visited these areas at least one time. Thus, the values revealed by at least 222 

interviewees were actually non-use value associated to the reserves since people have never 

visited the areas (Carson, 2000). As a whole, even those that visited the reserves seldom or 

often had poor prior knowledge on these natural public areas. Despite majority of respondents 

(88%) were aware that the reserves were settled in the Atlantic Forest Biome, most of them 

were unaware on benefits provided by the reserves (63%) and only 22% were able to mention 

the vegetation type in the reserves. Besides, few people mentioned at least one animal species 

from Atlantic Forest (10%) and one third were able to quote at least one species of flora. Just 

tree species were quoted and the most mentioned were Brazilwood (Caesalpinia echinata; 

25%) and cashew tree (Anacardium occidentale; 19%). Brazilwood is the most known tree 

species likely because of the historical importance of the species since the country was named 

after the tree (Bueno, 2013). Information on cashew tree were likely driven by the economic 

importance of the cashew nuts to exportation that generated USD 196 millions in 2008 

(Embrapa, 2013) and by the importance of cashew pseudofruit to the local economy.  

Even though the knowledge seems to be narrow and quite general, this was an 

important issue to the WTP by the reserves. Ecological knowledge was the most influential 

variable (Table 2) and showed higher probability to WTP (Table 3) though respondents 

educated to the tertiary level, youngest (raging from 18 to 30) and mostly men also had high 

probabilities of WTP under individual and voluntary payment vehicle. 
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Willingness to pay under collective and mandatory payment vehicle was also (and 

only) determined by ecological knowledge revealed by the respondent. Individuals that scored 

over six were more likely to have WTP under collective payment format (Table 3). Other 

studies have explored the effect of people’s knowledge on WTP and have found that people’s 

prior knowledge of species can increase WTP probabilities (Stithou and Scarpa, 2012) and 

attitudes towards biodiversity influencing financial support allocated for species conservation 

(Martín-Lopez et al., 2007). These findings underline the role of information to increase 

people understanding on benefits supplied by nature reserve (Birdir et al., 2013; Hoyos et al., 

2009). Likewise results showed here offered evidence that knowledge influence on ecosystem 

valuation, as to the urban coastal nature reserves valuated here. 

 

3.3. Willingness to pay and bids under the payment vehicles presented 

Regardless the payment format presented 101 respondents were not able to inform if 

they had or not willingness to pay for the urban coastal nature reserves. This uncertainty 

decreased the sample size to 344 respondents. 

The willingness to pay declared by interviewees was remarkably higher (X
2
 = 4.38; p 

= 0.03; N = 344) when considering the collective and mandatory payment vehicles (292 

respondents declared WTP) than when presenting the individual and voluntary payment 

format (199 respondents showed WTP). This finding is in line with the literature that predicts 

higher WTP stated on collective and mandatory payment format (Champ et al., 2002; 

Jakobsson and Dragun, 2001). On the contrary, collective payment had less protest votes (52 

protest votes) than individual voluntary payment that generates 145 protest votes. This 

preference, however, cannot be explained by the free-riding hypothesis (Wiser, 2007) because 

roughly half people interviewed attributed their lack of WTP to financial reasons and not for 

have considered that others will pay (Table 4).  

It should be reminded that the compulsory character for the payment format likely did 

not influenced the preference by the payment vehicle, because respondents could refusal the 

payment regardless the payment format presented. Actually, 28 respondents declined to pay 

when confronted with both payment vehicles. Yet collective payment was efficient to 

reintroduce into the bids counting more than one fourth of respondents that have previously 

refused to pay. Therefore, the sample design applied here allowed people to express their true 

economic value by the assets (Jorgensen et al., 1999), indicating utility closest to the real 

(Green and Tunstall, 1991) and increasing the reliability on results (Carson and Groves, 

2007). 
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Mean values of bids generated by the collective payment format (USD 38.56 ± 50.29) 

were statistically different (W=-33428, p <0.0001) from mean values produced by individual 

and voluntary payment format (USD 10.91 ± 10.30). The collective payment format produced 

as the higher as the lower bids, ranging from USD 0.32 to USD237.71 while individual 

voluntary payment produced bids ranging from USD 0.85 to USD 42.45 (Figure 1). 

 

3.4.  Non use values estimated and the demand for public investment in conservation  

The difference between the non-use values estimated under the two payment vehicles, 

was USD 3.5 millions (USD3.530.019,73). For the purpose of this study, this indicates the 

amount claimed by local people for governmental investment in the coastal urban nature 

reserves. Yet, the amount estimated reveals the economic expectation of citizens on 

conservation programs (Voltaire et al., 2013). While in developed countries conservation 

funding is increasingly reliant on nongovernmental funding sources (Bakker et al., 2010), our 

outcomes shed light on strong evidence that in developing countries people nurture 

expectancy on governmental actions and funding to conserve natural landscapes. Besides, this 

valued preference indicates to decision-makers on the acceptability and efficiency of 

environmental conservation actions (Morrison et al., 2000; Voltaire, 2013).  

Under the collective and mandatory payment format the non-use value estimated was 

USD 4.6 million (US$ 4.667.268,22) and under the individual and voluntary format the non-

use value estimated was USD 1 million (US$ 1,137,248.49).  

Economic value estimated to the urban coastal nature reserves ranged from 0.09% 

(under collective and mandatory payment) to 0.02% (under individual and voluntary 

payment) from total Gross Domestic Product – GDP estimated to the province in 2010 (USD 

5,092,707,765.43; IBGE, 2013). Although illustrative given people’s lack of information on 

management costs, this result underlines an important claim and measure towards 

conservation, indicating 0.1% of the state GPD as a minimum for governmental commitment 

to investment in nature conservation. By hectare, this represents an estimated value ranging 

from USD 552.89 (under voluntary format) to USD 2,269.06 value (under collective 

payment). Currently, only USD 1.87 has been invested in management and conservation of 

nature reserves countrywide (Medeiros et al., 2011). 

When enquired through collective and mandatory payment format, interviewees 

attributed higher value to the medium size nature reserve, the Park of Jenipabu, which is the 

area of higher landscape heterogeneity (USD 336,436.44). Both larger and smaller nature 

reserve were attributed the same value (USD 282.132,48). Individual and voluntary payment 

resulted in similar non-use value to all urban coastal nature reserves (USD 1,137,248.49). It is 
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worthful to remind that just dwellers were interviewed and that values declared, are related to 

the benefits perceived by local people. Further, collective payment likely represents the most 

truthful estimate, once this format allowed large proportion of people to reveal the utility of 

these areas by their WTP. Under this viewpoint, is interesting to note that non-use value 

attributed was the same as to the larger as to the smaller reserve and that the former is opened 

to public use while the latter is not. This can be assumed as a validation of non-use values 

revealed and a sign that, instead of stating values related just to leisure, people are crediting 

value to benefits and well-being other than recreational.  

 

4. Conclusions 

Collective and mandatory payment vehicle seemed to be more incentive-compatible 

and produced as more willingness to accept as higher bids and lower protest votes. Collective 

format seems to be more precise to indicate the claim for governmental commitment in 

conservation of natural landscapes and match to cultural scenario of developing countries, in 

which citizens credit to government the liability for preserve nature.  

Lastly, ecological knowledge on the reserves have a positive effect on non-use values, 

underlining the importance in increase people understanding on benefits supplied by nature 

reserve and enabling them to declare their utility in economic terms.  

Even though general, these results give some insights on preferences of citizens when 

confronted with collective/mandatory payment vehicles and individual/voluntary format and 

supply one clear and simple sample design to investigate on the plea for investment of public 

taxes in nature conservation. These trends can guide decision-makers to achieve as 

conservation goals as population agreement and may stimulate the investigation of this pattern 

in other landscapes through developing countries.   
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Figure 1 - Range of bids revealed by interviewees (a) under collective and mandatory 
payment vehicle (using municipal property tax) and (b) under individual and voluntary 
payment vehicle (NGO donation). 
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Table 5 - Variables included in the logistic analysis. 

 

Variable specification  Description and code  

Binary dependent variable WTP – equal 0 if do not have WTP; and equal 1 if have WTP ) 

Continuous explanatory Distance in km from the neighborhood to the nature reserve 

Binary explanatory If the respondent is married (1) or single (0) 

Binary explanatory Sex of respondents (female = 1;  male = 0) 
Continuous explanatory Income of the respondents  

Continuous explanatory Family income 

Discrete explanatory Age of respondent in years 

Categorical explanatory  

Literacy – described by primary education incomplete (=1) or 

complete (=2), secondary education incomplete (= 3) or complete 

(= 4), tertiary level incomplete (= 5) or complete (= 6) and post-

graduate (= 7) 

Continuous explanatory 
Ecological knowledge – Score of each respondent, ranging from 

1 to 10 when asked on the ecological knowledge of reserves 
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Table 6 - Logistic regression for the willingness to pay under both payment vehicles. 

 

 Coefficient Error p Rho2 LL Payment vehicle 

Constant 0.468 0.140 0.001 
0.032 − 254,289 Collective and mandatory 

Eknow 3.256 0.872 0.000 

Constant 2.257 0.472 0.000 

0.052 − 286,790 Individual and voluntary 

Age - 0.030 0.007 0.000 

Sexo - 0.527 0.218 0.016 

Literacy - 0.198 0.068 0.003 

Eknow 1.550 0.730 0.034 
Eknow – Ecological knowledge scores from 0 to 10 
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Table 7 - Probabilities of WTP associated to significant variables estimated to both payment 

vehicles. 

 

 
Collective 

mandatory 
Individual and voluntary 

Probability EKnow Age EKnow 

0.4 a 78 – 84 a 

0.5 a 63 – 75 a 

0.6 0 – 1 48 – 62 a 

0.7 2 31 – 47 a 

0.8 3 – 5 18 – 30 a 

0.9 6 – 7 a 0 – 7 

1.0   8 – 10 a   8 – 10 
Under individual voluntary payment: probabilities (P) = 0.8 to women;  (P) = 

0.9;  (P) = 0.8 to post-graduated respondents; and (P) = 0.7 to lower literacy 
a
 Probabilitiy does not exist or was not estimated by the model to this interval.  

Eknow = ecological knowledge  
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Table 8 - Reasons to do not have WTP for the urban coastal nature reserves when using 

individual and voluntary payment vehicle. 
 

Reasons to do not have WTP under individual and 

voluntary payment  % 

Financial reasons 49 

Governmental attribution 12 

Lack of confidence in NGOs 9 

Other people will contribute 8 

Do not know 8 

Other reasons 7 

Amount of current taxes 6 

Did not answer 1 

Total 100 
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CAPÍTULO 2 - Valor atribuído à paisagem dunar pelo uso de turistas e moradores 
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Resumo 

Este estudo tem como objetivo estimar o valor econômico total agregado pela paisagem de 

parques dunares explicitando em especial o valor de uso destas áreas. O valor dos benefícios 

individuais que os visitantes têm ao visitar as áreas protegidas pode ser estimado através do 

Método do Custo de Viagem (MCV) que se baseia nos custos incorridos com a viagem para 

visitar a área natural. Para a aplicação da técnica foram feitas entrevistas em dois parques 

dunares com moradores e turistas, somando 353 entrevistados. Paisagens dunares geram 

anualmente um montante de R$ 61.300,77por hectare. A maior contribuição para esse 

montante econômico é do parque visitado por turistas, em que o valor agregado pela recreação 

é 13 vezes maior que o parque visitado por moradores. Embora turistas e moradores 

reconheçam os benefícios de alguns serviços proporcionados por este ecossistema, ambos 

atribuem maior valor à contemplação da paisagem natural e à recreação ao ar livre. A 

estimativa desse valor para os diferentes tipos de público oferece à gestores um justificativa 

econômica para direcionar uso e conservação de áreas de dunas, subsidia na tomada de 

decisão através de análises de custo benefício no processo de formulação, acompanhamento 

e avaliação de políticas públicas e auxilia a investigar como os benefícios variam de acordo 

com os tipos de visitantes. 

 

Palavras-chave: recreação, turismo, zonas costeiras, valor econômico total, método do custo 

de viagem. 

 

Value assigned to dunes landscape for tourists and residents 

Abstract 

This study aims to estimate the total economic aggregated value of protected areas on coastal 

dunes, in particular, the value associated with the use of these areas. The value of individual 

benefits that visitors have when visiting protected areas can be estimated by the Travel Cost 

Method (TCM), based on travel costs to visit the natural area. Interviews were conducted with 

353 respondents, locals and tourists, in two protected areas on coastal dunes. Coastal dunes 

landscapes generate every year an amount of R$ 61.300,77 per hectare. The biggest 

contribution to this amount comes from parks visited by tourists, where the recreational value 

is 13 times greater than the park visited by residents. Although tourists and residents 

recognize the benefits of some services provided by this ecosystem, both attribute greater 

value to the contemplation of natural scenery and outdoor activities. This value estimate for 
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different types of public offers managers an economic argument for organize the use and 

conservation of dunes areas, subsidizes in making-decisions based on cost-benefits analyses 

in the process of formulation, monitoring and evaluation of public policies and assists 

investigating how the benefits vary according with the type of visitors. 

 

Key-words: recreation, tourism, coastal zones, total economic value, travel cost method. 

 

1. Introdução 

As dunas são ecossistemas extremamentes frágeis e possuem grande suscetibilidade à 

desestabilização, que é agravada pelos impactos humanos, principalmente pela exploração 

turística e uso das dunas para fins recreativos (KINDERMAN; GORMALLY, 2013).  

A indústria do turismo é a que mais cresce no mundo e o desenvolvimento desta 

atividade em áreas costeiras possui um grande potencial para degradar áreas naturais e reduzir 

consideravelmente o valor recreativo da área para os visitantes (BLAKEMORE; WILLIAMS, 

2008; VOKE et al., 2013).  

A criação de unidades de conservação (UCs) tem sido uma das estratégias usadas para 

diminuir esse processo de degradação, auxiliando no ordenamento dos usos e ocupação dos 

espaços litorâneos através de instrumentos de planejamento e gestão (OLIVEIRA et al., 

2008). Entretanto, países com PIB menor que o PIB brasileiro, investem até 25 vezes mais em 

unidades de conservação do que o Brasil, cujo investimento é de R$4,43 para cada hectare de 

unidade de conservação (MEDEIROS et al., 2011). 

Muitas vezes os benefícios econômicos gerados pela demanda turística e recreativa 

por áreas naturais não são contabilizados pelo mercado, mas devem ser valorados para 

proporcionar uma verdadeira indicação dos custos ecológicos decorrentes do turismo 

(KINDERMANN; GORMALLY, 2013; VOKE et al., 2013). Técnicas de valoração 

econômica, como o Método do Custo de Viagem, podem ser usadas para mensurar os 

benefícios das atividades recreativas associados à conservação ambiental (MATHIEU, 2003). 

O Método do Custo de Viagem foi o proposto inicialmente por Harold Hotelling em 

1947 e é considerada a mais antiga metodologia de valoração econômica (SHRESTHA; 

SEIDL; MORAES, 2002; MAIA; ROMEIRO, 2008; JUÁREZ; CAÑETE, 2013) e estima o 

valor dos benefícios individuais que os visitantes têm ao visitar as áreas protegidas baseando-

se nos custos incorridos com a viagem, como os gastos com deslocamento até o parque, 

pagamento de taxa de entrada, custos com alimentação, recreação e compra de lembranças 

(DIXON; SHERMAN, 1991; MENKHAUS; LOBER, 1996).  

O pressuposto básico deste método é que a distância entre o lugar de recreação e o 

local de residência do indivíduo influencia a visitação e o custo de viagem, de forma que 
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visitantes que percorrem menores distância para visitar a área natural tendem a usá-la mais 

(maior número de visitas) e possuem menores custos (ORTIZ; SERÔA DA MOTTA; 

FERRAZ, 2000; SERÔA DA MOTTA, 1998). O valor associado ao uso direto do recurso 

natural, seja por visitação, extração ou outra atividade de produção ou consumo direto é 

chamado de valor de uso (SERÔA DA MOTA, 2006).  

Áreas naturais também geram valores indiretos, ou valor de não-uso, relacionados à 

conservação dos bens e serviços ambientais, sem que haja uso presente ou futuro (SERÔA 

DA MOTTA, 1998) e esses dois valores, de uso e de não-uso, determinam o valor econômico 

total de um ecossistema.  

Nesse sentido, a utilização de estimativas do valor econômico do meio ambiente 

identifica o valor econômico agregado pela sua existência e, portanto, podem ser utilizadas 

como indicadores para direcionar políticas e para que se dimensione a importância dos 

investimentos em sua conservação e restauração (MAY, 1995; NOGUEIRA; MEDEIROS; 

ARRUDA, 2000; TONHASCA, 2004) e para que gestores possam conciliar os objetivos da 

conservação em áreas costeiras com a continuidade da atividade turística e com a manutenção 

da oferta de bens e serviços ambientais para a sociedade (KERBIRIOU et al., 2008). 

Além da avaliação econômica, gestores costeiros também precisam compreender o 

perfil do visitante e suas percepções (BLAKEMORE; WILLIAMS, 2008), pois essas áreas 

naturais usadas para recreação também contribuem significativamente de várias outras formas 

para a qualidade de vida da sociedade, como a prestação de serviços psicológicos e de saúde 

(redução do estresse e agressividade, revigoramento, sensação de paz e tranquilidade, 

contemplação da natureza) que são de importância crucial para o bem-estar das pessoas na 

sociedade atual (CHIESURA, 2004). 

Portanto, este estudo tem como objetivo estimar o valor econômico total agregado pela 

paisagem de parques dunares para a economia local, explicitando em especial o valor de uso 

destas áreas. Além disso, são testadas as hipóteses de que a frequência de visitas é 

influenciada pela distância e que a frequência de visitas determina os custos de viagem. 

 

2. Material e métodos 

2.1. Área de estudo 

Este estudo foi desenvolvido em duas unidades de conservação que são constituídas 

por ecossistemas de dunas onde predomina vegetação de restinga do bioma Mata Atlântica 

(SEMURB, 2009; IDEMA, 2013): o Parque Estadual Dunas de Natal Jornalista Luiz Maria 

Alves, conhecido como Parque das Dunas (5°49’12”S e 35°11’16”W) e a Área de Proteção 
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Ambiental Jenipabu (5°42’32”S e 35°11’48”W), onde se situa o Parque Turístico Ecológico 

Dunas de Jenipabu, conhecido como Dunas Móveis de Jenipabu. 

O Parque das Dunas possui uma área de 1.172 hectares e foi criado em 1977 com o 

objetivo de garantir a preservação do ecossistema de dunas no Estado. Este parque é o maior 

parque urbano sobre dunas do Brasil e possui uma área de sete hectares específica para 

visitação (o Bosque dos Namorados), que oferece condições para o lazer, ecoturismo e 

atividades educativas. Cerca de 150.000 pessoas, principalmente moradores, visitam o parque 

anualmente para assistir a apresentações de música, realizar atividades como piqueniques, 

prática de atividades físicas como caminhada e corrida ou percorrer trilhas conduzidas por 

guias (IDEMA, 2013).  

A APA de Jenipabu (APAJ) por outro lado, é um dos principais atrativos turísticos do 

Rio Grande do Norte desde 1995 quando foi criada com 1.881 hectares e recebe cerca de 

48.900 pessoas em sua maioria turistas de outros estados brasileiros. O Parque de Jenipabu 

especificamente tem área de 800 ha e é uma amostra do mosaico de ecossistemas de dunas, 

mata atlântica, manguezal, praias, rios e lagoas existentes na APA. Nestes ambientes é 

possível realizar várias atividades recreativas, como o passeio de buggy sobre dunas móveis, 

passeios de cavalo, de dromedário, de charrete ou jangada, além de descida de duna em 

prancha (chamado de skibunda). 

 

2.2. Metodologia 

A coleta de informações para a aplicação do Método do Custo de Viagem foi feita 

através de um questionário composto por questões abertas e semi-abertas para obter 

informações socioeconômicas dos visitantes (como sexo, estado civil, idade e renda), dados 

dos gastos totais incorridos com a viagem como os gastos com deslocamento até o parque, 

pagamento de taxa de entrada, custos com alimentação, recreação e compra de lembranças 

(DIXON; SHERMAN, 1991; MENKHAUS; LOBER, 1996), informações sobre as atividades 

recreativas desenvolvidas nas UCs e também sobre a percepção ecológica do visitante sobre o 

ecossistema visitado. As entrevistas foram realizadas com indivíduos com idade maior ou 

igual a 18 anos no período de outubro a novembro de 2013 no Parque das Dunas e de 

dezembro de 2010 a fevereiro de 2011 na APA Jenipabu. 

Os entrevistados foram agrupados em classes (zonas de distância) de acordo com a 

distância do local em que entrevistado reside até o parque. Esta distribuição pressupõe que 

pessoas dentro de uma mesma zona ou classe de distância possuem custos de viagem 

similares. Para moradores esta distância foi estimada utilizando o Google Earth e para turistas 

foi definida por consulta ao site do IBGE (http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php?lang=).  
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A definição do número de zonas foi feita através da fórmula de Sturges: K = 1 + 3,3 × log n, 

em que n é o número de observações e K = o número de classes (FINGER, 1992).  

O custo de viagem de cada zona foi calculado pela soma do custo de oportunidade do 

tempo com os gastos totais incorridos com a viagem. O custo de oportunidade do tempo é 

estimado multiplicando-se o valor da hora de trabalho de cada visitante pelo tempo gasto ao 

se deslocar até o local de recreação. Este custo representa a oportunidade perdida de gastar 

esse mesmo tempo de alguma outra forma prazerosa (BLAKEMORE; WILLIAMS, 2008; 

JUÁREZ; CAÑETE, 2013) e foi obtido dividindo-se a renda mensal informada pelo visitante 

pela quantidade de horas trabalhadas por semana (foi assumido que os visitantes trabalham 40 

horas por semana). 

Foi determinada a taxa de visitação para cada zona utilizando a fórmula proposta por 

Dixon e Sherman (1990): TVi/1000 = [(Vi/n) × N × 1000] / Pi; em que TVi/1000 é a taxa de 

visitação para cada 1000 pessoas da região i por ano; Vi é o número de visitantes 

entrevistados da zona i; n é o tamanho da amostra; N é o número total de visitantes por ano; e 

Pi é a população total da zona i. 

Os custos totais e a taxa de visitação foram utilizados para estimar a curva de demanda 

dos visitantes pela área natural, que estabelece uma função entre o preço do recurso natural 

(valor pago pelos visitantes) e a sua quantidade (número de visitas). Essas duas variáveis 

determinam ainda o Excedente do Consumidor (EC), que representa o benefício líquido 

obtido pelos visitantes ao usufruir da área natural (MAHARANA; RAI; SHARMA, 2000; 

BENSON et al., 2013). Desta forma, o EC é calculado para cada zona através da fórmula: 

EC(i)=Vi×(Tm-Ti); em que Vi é a taxa visitação da i-ésima zona populacional; Ti é o custo 

médio da i-ésima zona populacional; e Tm é o custo de viagem máximo.  O valor de uso (VU) 

dos parques é calculado multiplicando-se o somatório do excedente do consumidor de cada 

zona pelo número de visitantes anuais. 

O valor econômico total (VET) dos parques foi obtido pela soma de VU com o valor 

de não-uso (VNU; ver CARNEIRO; CARVALHO, 2014).  

 Para verificar quais variáveis determinam o custo de viagem e a frequência de 

visitação dos moradores e turistas foi utilizado um modelo de regressão linear múltipla, 

usando dados socioeconômicos (renda, renda familiar, idade, sexo, estado civil, número de 

dependentes e escolaridade), de conhecimento ecológico e de visitação como variáveis 

independentes.  

Como variáveis de visitação foram usadas a distância percorrida do lugar de origem do 

entrevistado até o parque; a frequência de visitação; o tempo gasto com deslocamento até o 

parque; o número de pessoas que acompanharam o entrevistado no passeio; se o entrevistado 
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estava custeando alguém para visitar o parque; o tempo que o entrevistado permaneceu no 

parque; e o tempo em que o entrevistado foi ao parque pela primeira vez. Para turistas, além 

dessa variáveis foram adicionadas a quantidade de dias que o turista ficou hospedado, o tipo 

de transporte utilizado para chegar em Natal e se o turista fez algum passeio em Jenipabu. 

O conhecimento ecológico (CE) para moradores foi representado pela proporção de 

acertos ao ser pedido a cada entrevistado que citasse três espécies de animais e três espécies 

de plantas nativos da Mata Atlântica; qual o tipo de vegetação característico do Parque das 

Dunas, que recurso natural utilizava do parque; e um benefício ecológico dessa área (tais 

como purificação do ar, amenização do clima e estocagem de água no lençol freático). No 

total, estas informações somavam nove pontos e a cada informação correta era somado um 

ponto ao entrevistado, permitindo que cada um tivesse uma pontuação específica e individual. 

Para turistas, as variáveis de conhecimento ecológico utilizadas foram se o entrevistado sabia 

a importância das dunas e da vegetação característica do ecossistema de dunas. 

As variáveis que não apresentaram significância de p = 0,05 do modelo foram 

eliminadas utilizando o método gradativo (stepwise methods), que consiste em incluir 

algoritmos que operam por adição ou remoção sucessiva de variáveis independentes não 

significativas (WHITTINGHAM et al., 2006; GOTELLI; ELLISON, 2011). 

 

3. Resultados 

3.1. Características dos visitantes  

Foram entrevistadas 353 pessoas (139 pessoas no Parque das Dunas e 214 em 

Jenipabu). Em ambos a maioria dos entrevistados foram mulheres (58% no Parque das dunas; 

52% em Jenipabu), casadas (59%; 64% em Jenipabu). 

Todos os entrevistados no Parque das Dunas são moradores de Natal e sua Região 

Metropolitana, residentes de 26 bairros de Natal (total de 36 bairros) e em um bairro do 

município de Parnamirim. Os moradores têm idade média de 34,8 anos (±12,7) e a maior 

parte possui o ensino superior (36%) e ensino médio (33%). A renda mensal média foi de R$ 

1.455,44 (± 1.864,47), com moda e mediana igual a R$ 1.356,00. A renda familiar média foi 

de R$3167,10 (± 2.087,25). 

Os entrevistados Na APA Jenipabu todos os entrevistados são turistas vindos de 23 

Estados brasileiros e 63 municípios, em especial de São Paulo (17,8%), Rio de Janeiro e 

Brasília (ambos 8,4%) e Belo Horizonte (7,5%). Possuem em média 40,2 anos (±11,8) e a 

maior parte possui ensino superior (62%) e ensino médio (22%). A renda mensal média dos 
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turistas entrevistados foi de R$ 4.209,61 (± 3806,34), com moda de R$ 2.180,00 e mediana 

igual a R$ 3.270,00. 

3.2. Preferências reveladas pelos entrevistados 

Os principais estímulos dos moradores ao visitar o Parque das Dunas são ter contato 

com a natureza (29%) e a tranquilidade e bem estar que o parque oferece (25%). Além disso, 

foram citados a arborização do parque, beleza natural, oferecimento de lazer, o clima, o ar 

puro, a prática de atividades físicas e a segurança como estímulos.As atividades mais 

praticadas pelos moradores são a corrida e caminhada (50%). Outras atividades recreativas 

incluem piquenique, descanso, levar as crianças para brincar no parque e fazer trilhas. Muitos 

desses entrevistados (65%) afirmaram que não têm outro lugar que lhes proporcione o mesmo 

bem estar que o Parque das Dunas e, portanto, a maioria (57%) frequentaria o parque mesmo 

que não houvesse a sua atividade favorita, devido ao bem estar proporcionado pelo parque 

(45%) e às outras atividades recreativas disponíveis (42%). A praia proporcionaria o mesmo 

bem estar que o parque para apenas 43% dos moradores. 

As principais motivações dos turistas em visitar Jenipabu são a beleza natural (48%) e 

a intenção de fazer algum tipo de passeio (13%).  Com frequência (72% dos casos) os turistas 

praticaram mais de uma atividade recreativa. As atividades recreativas mais praticadas pelos 

turistas foram o passeio de dromedário (71%) e de buggy pelas dunas (60%) e descer a duna 

em prancha (22%). Em caso do passeio de buggy nas dunas móveis não ser mais permitido, os 

turistas informaram que continuariam a fazer o passeio na área que fosse permitida (dunas 

fixas; 76%), pois são indiferentes ao tipo de duna visitada (42%) ou porque associam o 

passeio à apreciação da paisagem (28%). 

 

3.3. Percepção ecológica dos moradores e turistas 

Grande parte dos moradores considera que utiliza algum recurso natural do parque 

(63%), tais como o ar puro proporcionado pelas plantas do parque (59%) e sombra das 

árvores (34%). A maioria soube qual o tipo de vegetação predominante no parque (61%) e 

citou ao menos uma espécie de planta da Mata Atlântica (60%). As espécies mais citadas 

foram o Pau-brasil (Caesalpinia echinata; 34%), Cajueiro (Anacardium occidentale; 12%), 

Jatobá (Hymenaea courbaril; 9%) e Pau-ferro (Chamaecrista ensiformi; 8%). Muitos 

moradores (84%) se consideraram capazes de citar ao menos um animal da Mata Atlântica, 

entretanto apenas 44% realmente citaram espécies do bioma, os demais citaram espécies 

exóticas ou apenas a designação geral (como cobra, pássaro, aranha, etc.). Os animais da Mata 

Atlântica mais citadas pelos entrevistados foram o sagui (Callithrix jacus; 58%) e o canção 

(Cyanocorax cyanopogon; 11%). 
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Entre turistas uma porcentagem ainda maior se considera usuário de algum recurso de 

Jenipabu (73%), principalmente do mar (49%) e da areia (40%). Apesar de grande parte dos 

turistas entrevistados (78%) considerar a vegetação sobre as dunas importante, apenas 9% 

tinham conhecimento sobre o tipo de vegetação existente nesse ecossistema. 

O benefício proporcionado pelo parque mais reconhecido pelos moradores é a 

melhoria da qualidade do ar, mas poucos reconhecem sua função em purificar a água e 

abastecer o lençol freático. Por outro lado, os turistas reconhecem essa importância nas dunas 

(Tabela 1). 

 

3.4. Custos de visitação aos parques sobre dunas 

Os moradores que visitam o Parque das Dunas residem em cinco zonas que distam de 

1 a 13 km de distância do parque. Os turistas que visitam o parque de Jenipabu foram 

divididos em sete zonas que distam de 160 a 5.000 km de distância do parque (Tabela 2).  

O gasto médio dos moradores para visitar a paisagem de dunas foi de R$ 4,76 (±3,90) 

em transporte e de R$ 10,15 (±11,30) com recreação no parque, incluindo taxa de entrada e 

alimentação. Turistas em média gastam R$ 75,85 (±82,91) com transporte para chegar às 

dunas de Jenipabu e R$214,14 (±167,80) com recreação nas dunas (incluindo gastos com 

passeios, alimentação e compra de lembranças). O custo do tempo variou de R$0,28 a 

R$16,95 para moradores e de R$1,13 a R$124,77 para turistas (Tabela 3).  

 O valor econômico total dos parques estabelecidos sobre dunas é de 

R$104.794.762,97 anuais (Cento e quatro milhões, setecentos e noventa e quatro mil, 762 

reais e noventa e sete centavos). Isto representa um valor de R$61.300,77 (Sessenta e um mil, 

trezentos reais e setenta e sete centavos) por hectare de parque dunar. Do valor econômico 

total, 74% (R$77.907.210,29 – setenta e sete milhões, novecentos e sete mil, duzentos e dez 

reais e vinte e nove centavos) é gerado pela visitação de turistas às dunas de Jenipabu e o 

restante (R$5.990.338,67 – cinco milhões, novecentos e noventa mil, trezentos e trinta e oito 

reais e sessenta e sete centavos) é gerado pela visitação de moradores ao Parque das Dunas 

(Tabela 4). 

Diferente do esperado, apenas estado civil (p= 0.0142) e o tempo de permanência no 

parque (p= 0.011) determinam o custo de viagem dos moradores (R2
= 0.12; p = 0.006085). 

Visitantes casados tem um gasto adicional por visita de R$9,48 a mais que visitantes solteiros 

e a cada hora a mais de visita o custo aumenta em R$4,00. 

O tempo que o entrevistado visita o parque influencia a frequência de visitação de 

moradores, quanto mais tempo o entrevistado conhece o parque menor é a sua frequência, de 



 

49 

 

forma que cada ano a mais no tempo que visitante foi o parque pela primeira vez reduz a 

frequência de visitas em 1.64 vezes no ano (p= 0.0388; R
2
= 0.09544; p do modelo = 0.0105). 

 Para turistas, a variável que determinou os custos de viagem foi a renda (p= 0,000), 

quanto maior a renda do turista maior é o custo de viagem. A frequência de visitas de turistas 

não foi influenciada por nenhuma das variáveis testadas. 

 Além disso, a curva de demanda (que determina o impacto do custo de viagem na taxa 

de visitação) para as dunas de Jenipabu não se comportou conforme o esperado, para esse 

local de dunas foi visto que quanto maior é a taxa de visitação, maior é o custo de vigem 

demonstrando que turistas que fazem maior uso recreativo desta área, possuem maiores custos 

de viagem (Figura 1). Este resultado, provavelmente, decorre do fato de que os turistas das 

zonas mais próximas fazem a viagem de carro, gastando mais horas para chegar ao local de 

recreação e fazendo compras ao longo do trajeto, enquanto turistas de outras cidades mais 

distantes, porém com grande oferta de voos, gastam poucas horas de viagem e possuem 

menores gastos com locomoção.  

4. Discussão  

As paisagens de dunas têm o potencial de gerar anualmente um montante de R$ 

61.300,77 por hectare. Apesar da paisagem similar entre os dois parques, Jenipabu oferece 

acesso livre ao mar e mais alternativas de recreação tornando o um destino mais procurado e 

adequado para turistas. Assim, o valor gerado pelo parque visitado por turistas é 13 vezes 

maior que o valor gerado pelo parque visitado por moradores.  

De maneira geral, as pessoas, além de reconhecerem benefícios culturais dos 

ecossistemas costeiros, também reconhecem a importância econômica das atividades 

relacionadas ao turismo para a população local (POGUE; LEE, 1999; KRIESEL; LANDRY; 

KEELER, 2005). De fato, nas paisagens de dunas valoradas, turistas e moradores reconhecem 

os benefícios de alguns serviços proporcionados por este ecossistema, porém ambos atribuem 

maior valor à contemplação da paisagem natural e à recreação ao ar livre. Esses benefícios 

oferecidos pelas dunas possuem um alto valor monetário que refletem a importância ecológica 

e econômica desse ecossistema para a população local.  

Para a população local, os benefícios diretos e indiretos gerados pelo Parque das 

Dunas são acessíveis e a utilização desse parque representa uma opção única na cidade para a 

prática de atividades físicas e lazer ao ar livre, recebendo anualmente um montante de 

visitantes quase três vezes maior que Jenipabu. Isto ocorre porque no Parque das Dunas o 

fluxo de visitantes ocorre durante todo o ano, enquanto Jenipabu recebe um grande fluxo 

turístico apenas nos meses de alta estação (dezembro a fevereiro e julho). Adicionalmente o 

alto custo dos passeios, a falta de transporte público e a existência de outras praias mais 



 

50 

 

próximas, resultam em menor uso deste ativo ambiental pela população local. Porém, 

moradores também se beneficiam de forma indireta, pelas funções ecossistêmicas realizadas 

pelas dunas de Jenipabu para a cidade, como a purificação do ar e da água e abastecimento do 

lençol freático. 

Os benefícios recreativos de áreas naturais são vastamente estimados pelo método do 

custo de viagem principalmente para valorar locais onde há controle do fluxo turístico, como 

parques nacionais, estaduais e municipais (GRASSO et al., 1995; BENSON et al., 2013). 

Entretanto, não há estudos que contemplam a valoração recreativa de parques sobre o 

ecossistema de dunas. Os estudos encontrados de valoração para zonas costeiras estimam o 

valor recreativo de praias (VER BLAKEMORE; WILLIAMS, 2008; ARIZA et al., 2012; 

DIXON, et al., 2012). O Brasil, apesar de possuir uma ampla gama de campos de dunas e 

muitas cidades litorâneas se estabelecerem sobre estes campos, não possui estudos de 

valoração para subsidiar a gestão dessas áreas, que seriam importantes para que se 

compreenda o valor de preservar estas paisagens devido ao uso direto ou pelos serviços 

ecossistêmicos fornecidos. Além disso, há poucos exemplos de áreas costeiras valoradas no 

Brasil (ver FINCO; ADBDALLAH, 2002; FREIRE et al., 2004; ABREU et al., 2008). 

O valor econômico total das paisagens dunares estimado neste estudo, corresponderam 

a 0,87% do PIB do município de Natal no ano de 2010. (R$11.997.401.000,00; IBGE, 2013) e 

representa tanto o valor de uso direto e indireto como o valor de não uso 

(VENKATACHALAM, 2004; POLOME; MARZETTI; VEEN, 2005; BLAKEMORE; 

WILLIAMS, 2008). A utilização de uma medida monetária, além de demonstrar os benefícios 

das áreas naturais, também demonstra as perdas econômicas e os custos da atividade turística, 

pois a redução da qualidade ambiental diminui a frequência de visitas de moradores e turistas 

e, portanto, o valor econômico atribuído pelos visitantes à paisagem natural (BLAKEMORE; 

WILLIAMS, 2008; DIXON; OH; DRAPER, 2012).   

Estimativas do valor econômico relacionado à recreação atribuído por moradores e 

turistas na valoração de áreas costeiras e de dunas respalda investimentos públicos para 

promover uso e acesso à essas áreas; portanto, é uma informação essencial para gestores na 

tomada de decisão quando precisam planejar o gerenciamento costeiro de forma mais 

abrangente ou comparar os custos e benefícios de vários projetos no processo de avaliação de 

políticas públicas (FREEMAN, 2003; HARRILL, 2004; DIXON; OH; DRAPER, 2012).  

Por fim, deve-se ressaltar que o Método do Custo de Viagem possui limitações, assim 

como o método utilizado para captar o valor de não-uso destes parques (ver CARNEIRO; 

CARVALHO, 2014). Dentre as limitações deste estudo, pode-se enumerar a avaliação de 

públicos-alvo diferentes em parques distintos. Porém, o uso do método ajuda a entender o 
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valor agregado por estes visitantes à economia local, em especial por se tratar de paisagens 

similares. A despeito dos valores tenderem a subestimativa devido ao uso de opiniões e 

preferências dos indivíduos que envolvem aspectos que podem não ser facilmente percebidos 

por eles (ou serem julgados como de pouca importância), tanto a preferência revelada dos 

visitantes quanto o valor econômico gerado pela visitação em cada área são informações 

importantes para a conservação e sustentabilidade dos ecossistemas (ARIZA et al., 2012). 

A análise do valor atribuído por ambos os públicos também tem a finalidade de evitar 

conflitos entre os que desejam o desenvolvimento da atividade turística e os moradores que 

não se beneficiam diretamente da indústria do turismo local, assim como investigar como os 

benefícios variam de acordo com os tipos de visitantes (LINDBERG; JOHNSON, 1997; 

DIXON; OH; DRAPER, 2012; BENSON et al., 2013). 

 

5. Conclusão 

Atribuir um valor econômico a um ecossistema de grande importância para a 

conservação, como as dunas, é de fundamental importância para os órgãos responsáveis pela 

gestão dessas áreas, por revelar o alto valor dos benefícios gerados pelas áreas naturais e os 

custos da exploração turística mal administrada. Além disso, comparar o público que visita 

essas áreas e o quanto cada tipo de visitante está disposto a pagar para visitar a área natural, 

dá aos gestores informações de como visitantes e moradores utilizam o recurso natural, 

ajudando a manter o recurso preservado, o acesso de ambos os visitantes e a continuidade da 

atividade turística. 
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Tabela 1: Porcentagem de moradores e turistas que citaram benefícios proporcionados pelos parques dunares. 

Table 1: Percentage of residents and tourists who cited benefits provided by parks dune. 

Benefícios Moradores Turistas 

Melhoria da qualidade do ar 26,6 - 

Lazer para a população 19,1 - 

Ameniza temperatura da cidade 15,6 - 

Preservação da natureza 11,1 19,5 

Cidade arborizada 10,1 - 

Bem estar e qualidade de vida 8,0 - 

Atrativo turístico 6,5 24,4 

Purificar água/abastecer lençol 

freático 
2,5 39,0 

Barreira para ventos e mar - 9,8 

Outros 0,5 7,3 
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Tabela 2: Características das zonas de visitação para visitantes do Parque das Dunas (moradores) e visitantes do 

Parque de Jenipabu (turistas; a frequência de visitação está expressa em número de visitas por ano para 

moradores e em número de visitas a cada cinco anos para turistas). 

Table 2: Characteristics of visitation areas for the Park of Dunes visitors (residents) and the Park of Jenipabu 

visitors (tourists; visitation frequency is expressed as number of visits per year for residents and number of visits 

every five years to tourists). 

 Zona Distância (km) Tempo de viagem (d.p.) 
Frequência de 
visitação (d.p.) 

Nº de 
entrevistados 

M
o
ra

d
o
re

s 

I 1,0 - 3,5 12,7 min (±5,1) 57,7 (±61,1) 49 

II 3,6 - 6,0 21,7 min (±10,3) 35,5 (±46,2) 23 

III 6,1 - 8,5 30,8 min (±19,6) 31,8 (±45,2) 41 

IV 8,6 – 11 22,5 min (±8,6) 32,9 (±41,2) 17 

V 11,1 – 13 40,0 min (±16,7) 9,3 (±4,6) 9 

 

   
 

 

T
u

ri
st

as
 

I 160 - 840 11,4 h (± 25,2) 2,9 (± 1,9) 46 

II 841 - 1500 49,5 h (± 84,7) 4,3 (± 1,5) 9 

II 1501 - 2200 16,8 h (± 22,6) 4,6 (± 3,1) 30 

IV 2201 - 3000 7,9 h (± 12,3) 2,2 (± 2,4) 69 

V 3001 - 3500 11,1 h (± 22,1) 4,1 (± 3,9) 44 

VI 3501 - 4200 32,1 h (± 41,2) 3,4 (± 2,0) 6 

VII 4201 - 5000 8,6 h (± 3,0) 0,8 10 
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Tabela 3: Taxa de visitação (Vi), Custo de viagem médio (Ti), Custo de viagem máximo (Tm), Custo de 

oportunidade do tempo (CT) e excedente do consumidor (EC) das cinco zonas definidas para os visitantes 

entrevistados no Parque das Dunas (moradores) e em Jenipabu (turistas).  

Table 3: Rate of visitation (Vi), average travel cost (Ti), maximum travel cost (Tm), opportunity cost of time 

(CT) and consumer surplus (CS) of the five areas defined for the visitors interviewed in Park of Dunes and 

(residents) and Park of Jenipabu (tourists). 

 Zonas Vi Ti (d.p.) Tm CT EC 

M
o
ra

d
o
re

s 

I 0,38 19,99 (±20,80) 87,09 3,78 (±3,33) 25,59 

II 0,18 24,43 (±19,09) 65,24 4,53 (±2,00) 7,34 

III 0,22 19,72 (±11,27) 41,36 4,69 (±3,42) 4,77 

IV 0,10 22,49 (±8,69) 37,65 4,52 (±2,73) 1,49 

V 0,06 30,55 (±12,89) 42,65 7,65 (±4,82) 0,74 

 

 
     

T
u
ri

st
as

 

I 1,4 223,95 (±107,03) 425,44 16,10 (±18,76) 289,45 

II 0,5 126,21 (±50,27) 182,87 6,49 (±4,59) 25,88 

III 0,7 280,92 (±132,13) 568,63 14,56 (±17,59) 205,25 

IV 1,4 361,11 (±198,42) 831,68 23,26 (±27,26) 638,82 

V 0,8 260,05 (±138,48) 584,06 17,33 (±15,47) 38,75 

VI 0,3 138,49 (±98,42) 276,63 11,74 (±6,20) 216,54 

 VII 1,0 233,81 (±120,22) 376,57 158,76 (±9,69) 149,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

Tabela 4: Valores de uso, de não-uso e valor econômico total agregados pela paisagem de parques dunares por 

turistas e moradores. 

Table 4: Values of use, non-use and the total economic value of dune landscape parks for tourists and residents. 

Valor estimado Parque das Dunas APA Jenipabu Somatório 

Valor de uso 5.990.338,67 77.907.210,29 83.897.548,97 

Valor de uso/ha 5.111,21 41.417,97 46.529,19 

Valor de não-uso 11.386.302,50 9.510.911,50 20.897.214,00 

Valor de não-uso/ha 9.715,28 5.056,31 14.771,58 

Valor econômico total 17.376.641,17 87.418.121,79 104.794.762,97 

Valor econômico total/ha 14.826,49 46.474,28 61.300,77 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

A estimativa de um valor monetário para os bens e serviços para as unidades de 

conservação que protegem o ecossistema de dunas traduz em termos econômicos a 

importância dessas áreas para a sociedade, e, portanto, pode influenciar os gestores públicos a 

investirem maiores recursos financeiros, assim como, implementar novas estratégias de 

manejo e de uso ou estimular ações que visem o esclarecimento da população sobre os 

benefícios gerados pelas UCs. Por se tratar de bens públicos, investigar a demanda da 

população por esses recursos naturais pode facilitar a aceitação e colaboração das pessoas, 

tornando assim o plano de conservação mais eficiente. Para alcançar resultados consistentes 

sobre a demanda da sociedade por melhorias e maiores investimentos na conservação é 

necessário utilizar uma metodologia criteriosa, que esteja livre de viéses metodológicos e 

dessa forma investigar as limitações que o método possui, como o efeito do veículo 

pagamento usado. Além disso, investigar como os benefícios dessas áreas são usufruídos pelo 

público visitante e qual a demanda de cada usuário pela recreação nas áreas de dunas.  
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APÊNDICE I – Questionário utilizado para captar a disposição a pagar dos entrevistados 

pela conservação da APA Jenipabu. 

 

Entrevistador:_________________________________________________Data:_____/_____/_____ 

Bairro:___________________________________________________________________________ 

 

1. Nome_________________________________________________________2. Idade___________ 

3. Sexo ( )M ( )F     4. Estado civil ( )solteiro ( )casado ( )separado ( )divorciado ( )viúvo 

5. Escolaridade: ( )fundamental incompleto ( )fundamental completo ( ) médio incompleto ( )médio 

completo ( )superior incompleto ( )superior completo ( )pós-graduado 

6. Faz algum trabalho remunerado? ( ) sim ( ) não [pular para a 9]. 

7. Qual a sua renda mensal: ( ) 1-3 salários    ( ) 3-5 salários     ( ) 5-7 salários     ( ) 7-9 salários      ( ) 

9-11 salários ( ) outro. Qto?___________________________________________________________ 

8. Você possui quantos dependentes?___________________________________________________ 

9. (SE NÃO TRABALHA) Qual a sua principal ocupação? ( ) Dona de casa ( ) Estudante ( ) 

Desempregado  ( ) Aposentado ( ) Outro:_________________________________________________ 

10. Somando a renda de todas as pessoas que moram com você, de quanto é aproximadamente a renda 

familiar em sua casa? ( ) 1-3 salários ( ) 3-5 salários  ( ) 5-7 salários   ( ) 7-9 salários   ( ) 9-11 ( ) não 

sabe ( ) outro. Qto?________________________________________________________________ 

11. Há quanto tempo que reside neste bairro?__________________________________________ 

12. Você já ouviu falar na APA Jenipabu? ( ) Não ( ) Sim: Você já visitou? ( )Sim ( ) Não 

13. Sabe quais os principais benefícios que o parque traz para a 

cidade?____________________________________________________________________________ 

14. Saberia informar qual nome do tipo de mata que existe na APA? ( ) não ( )sim:_______________ 

15. Poderia citar até 3 espécies de animais da Mata Atlântica? ( ) não ( ) sim: 

__________________________________________________________________________________ 

16. Poderia citar até 3 espécies de plantas da Mata Atlântica? ( ) não ( ) sim: 

 

VALORAÇÃO CONTINGENTE 

A Área de Proteção Ambiental Jenipabu é uma área que possui diversas funções ecológicas 

importantes como segurar e estocar água da chuva no subsolo, purificar o ar já que as plantas de mata 

atlântica captura muito carbono durante seu crescimento e ameniza o clima da região. Além disso, esta 

APA garante a proteção das dunas e da vegetação de restinga que ocorre aqui. Portanto, perturbações e 

alterações nesse ambiente colocariam em risco o abastecimento de água da cidade, a manutenção de 

um clima agradável e a constante purificação do ar para a população. 

17. Sabendo que a APA está sobre constante ameaça por ocupações irregulares, desmatamentos, 

queimadas, destruição das dunas e acúmulo de lixo, principalmente nas praias, se fosse possível 

destinar uma parte do imposto que você paga só para a recuperação, manutenção e o uso da APA pela 
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população, quanto do seu IPTU, por exemplo, você acha que deveria ser destinado para este fim? 

_______% ou R$__________. Você lembra quanto paga de IPTU?__________________________ 

19. Que quantia você estaria disposto a pagar pra essa Fundação? R$_________________________ 

20. Qual a quantia máxima que você pagaria? R$________________E qual a mínima?___________ 

21. Você NÃO pagaria (ou não pagaria mais do que o declarado) por 

quê?__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE II – Questionário utilizado para captar a disposição do entrevistados a pagar 

pela conservação do Parque da Cidade. 

 

Entrevistador:_________________________________________________Data:_____/_____/_____ 

Bairro:____________________________________________________________________________ 

 

1. Nome_________________________________________________________2. Idade____________ 

3. Sexo ( )M ( )F     4. Estado civil ( )solteiro ( )casado ( )separado ( )divorciado ( )viúvo 

5. Escolaridade: ( )fundamental incompleto ( )fundamental completo ( ) médio incompleto ( )médio 

completo  

( )superior incompleto ( )superior completo ( )pós-graduado 

6. Faz algum trabalho remunerado? ( ) sim ( ) não [pular para a 9]. 

7. Qual a sua renda mensal: ( ) 1-3 salários    ( ) 3-5 salários     ( ) 5-7 salários     ( ) 7-9 salários      ( ) 

9-11 ( ) outro. Qto?____ ___________________________________________________________ 

8. Você possui quantos dependentes?_________________________________________________ 

9. (SE NÃO TRABALHA) Qual a sua principal ocupação? ( ) Dona de casa ( ) Estudante ( ) 

Desempregado  ( ) Aposentado ( ) Outro:______________________________________________ 

10. Somando a renda de todas as pessoas que moram com você, de quanto é aproximadamente a renda 

familiar em sua casa? ( ) 1-3 salários ( ) 3-5 salários  ( ) 5-7 salários   ( ) 7-9 salários   ( ) 9-11 ( ) não 

sabe ( ) outro. Qto?__________________ 

11. Há quanto tempo que reside neste bairro?______________________ 

12. Você já ouviu falar no Parque da Cidade? ( ) Não ( ) Sim: Você já o visitou? ( )Sim ( ) Não 

13. Sabe quais os principais benefícios que o parque traz para a 

cidade?________________________________________________________________________ 

14. Saberia informar qual nome do tipo de mata que existe no parque? ( ) não ( ) 

sim:___________________ 

15. Poderia citar até 3 espécies de animais da Mata Atlântica? ( ) não ( ) sim: 

__________________________________________________________________________________ 

16. Poderia citar até 3 espécies de plantas da Mata Atlântica? ( ) não ( ) sim: 

__________________________________________________________________________________ 

 

VALORAÇÃO CONTINGENTE 

O Parque da Cidade é uma área de conservação que tem diversas funções ecológicas importantes 

como segurar e estocar água da chuva no subsolo, purificar o ar já que as plantas de mata atlântica 

captura muito carbono durante seu crescimento e ameniza o clima da região. Além disso, este parque 

garante a proteção das dunas e da vegetação de restinga que ocorre aqui. Portanto, perturbações e 

alterações nesse ambiente colocariam em risco o abastecimento de água da cidade, a manutenção de 

um clima agradável e a constante purificação do ar para a população. 
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17. Sabendo que o parque atualmente não está disponível para visitação e que pela falta de 

manutenção há vazamentos, elevadores interditados e problemas nas instalações elétricas, se fosse 

possível destinar uma parte do imposto que você paga só para a recuperação, manutenção e o uso do 

parque pela população, quanto do seu IPTU, por exemplo, você acha que deveria ser destinado para 

este fim(pode ser porcentagem ou valor em real)? ______% ou R$________. Você lembra quanto 

paga de IPTU? R$________________. 

18. Como a prefeitura hoje não realiza este serviço, se existisse uma ONG apenas para recuperação e 

conservação do parque, você estaria disposto a contribuir mensalmente com esta ONG? ( ) não [pular 

para a 21] ( ) sim 

19. Que quantia você estaria disposto a pagar pra essa Fundação? R$__________________________ 

20. Qual a quantia máxima que você pagaria? R$_____________.E qual a mínima? 

R$__________________ 

21. Você NÃO pagaria (ou não pagaria mais do que o declarado) por 

quê?__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE III – Questionário utilizado para captar a disposição a pagar dos entrevistados 

pela conservação do Parque das Dunas. 

 

Entrevistador:_________________________________________________Data:_____/_____/_____ 

Bairro:___________________________________________________________________________ 

 

1. Nome________________________________________________________2. Idade_________ 

3. Sexo ( )M ( )F     4. Estado civil ( )solteiro ( )casado ( )separado ( )divorciado ( )viúvo 

5. Escolaridade: ( )fundamental incompleto ( )fundamental completo ( ) médio incompleto ( )médio 

completo  

( )superior incompleto ( )superior completo ( )pós-graduado 

6. Faz algum trabalho remunerado? ( ) sim ( ) não [pular para a 9]. 

7. Qual a sua renda mensal: ( ) 1-3 salários    ( ) 3-5 salários     ( ) 5-7 salários     ( ) 7-9 salários      ( ) 

9-11 ( ) outro. Qto?______________________. 

8. Você possui quantos dependentes?__________________. 

9. (SE NÃO TRABALHA) Qual a sua principal ocupação? ( ) Dona de casa ( ) Estudante ( ) 

Desempregado  ( ) Aposentado ( ) Outro:__________________________________________ ___. 

10. Somando a renda de todas as pessoas que moram com você, de quanto é aproximadamente a renda 

familiar em sua casa? ( ) 1-3 salários ( ) 3-5 salários  ( ) 5-7 salários   ( ) 7-9 salários   ( ) 9-11 ( ) não 

sabe ( ) outro. Qto?___________________. 

11. Há quanto tempo que reside neste bairro?___________________________________________. 

12. Você já ouviu falar no Parque das Dunas? ( ) Não ( ) Sim: Você já visitou? ( )Sim ( ) Não 

13. Sabe quais os principais benefícios que o parque traz para a 

cidade?________________________________________________________________________ 

14. Saberia informar qual nome do tipo de mata que existe no parque? ( ) não ( ) 

sim:_____________________. 

15. Poderia citar até 3 espécies de animais da Mata Atlântica? ( ) não ( ) sim: 

__________________________________________________________________________________ 

16. Poderia citar até 3 espécies de plantas da Mata Atlântica? ( ) não ( ) sim: 

__________________________________________________________________________________ 

 

VALORAÇÃO CONTINGENTE 

O Parque das Dunas é uma das últimas áreas de Mata Atlântica no Estado que tem hoje apenas 0.6% 

do que existia. Esta área abriga diversas espécies de animais e vegetais da Mata Atlântica, algumas até 

em extinção. A vegetação do parque melhora a qualidade do ar da cidade, fixa as dunas e ameniza a 

temperatura da cidade a sua volta. Além disso, o parque tem uma paisagem única disponível para 

todos e funciona como reservatório porque a água da chuva que cai sobre o parque, se infiltra e fica 

guardada no subsolo ou escorre por dentro das dunas até o mar. Por isso, o Parque das Dunas é uma 
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garantia de qualidade de vida para população e é uma opção de lazer para moradores e turistas e 

qualquer modificação neste ambiente causa perda de bem estar e paisagem para a população, além da 

perda do que resta de Mata Atlântica no estado.  

 

17. Sabendo que o Parque das Dunas está sobre constante ameaça por ocupação imobiliária irregular, 

podas incorretas e mais recentemente pelas obras de mobilidade para a Copa do Mundo, se fosse 

possível destinar uma parte do imposto que você paga só para a recuperação, manutenção e o uso do 

parque pela população, quanto do seu IPTU, por exemplo, você acha que deveria ser destinado para 

este fim (pode ser porcentagem ou valor em real)? _______% ou R$__________. Você lembra quanto 

paga de IPTU?____________________________. 

18. Como a prefeitura hoje não realiza este serviço, se existisse uma ONG apenas para recuperação e 

conservação do parque, você estaria disposto a contribuir mensalmente com esta ONG? ( ) não [pular 

para a 21] ( ) sim 

19. Que quantia você estaria disposto a pagar pra essa Fundação? R$_______________________. 

20. Qual a quantia máxima que você pagaria? R$________________. E qual a mínima?R$ 

____________________. 

21. Você NÃO pagaria (ou não pagaria mais do que o declarado) por 

quê?______________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE IV – Questionário utilizado para estimar o custo de viagem de visitantes de 

Jenipabu. 

 

Entrevistador:____________________________________________________Data: ______________ 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

1. Nome___________________________________________________________________________ 

2. Idade_________________ Sexo ( ) M ( ) F 

3. Estado civil: ( ) casado  ( ) solteiro ___________________________________________________ 

4. Nível de escolaridade: ( ) Ensino fundamental Incompleto ( ) Ensino fundamental completo ( ) 

Ensino Médio Incompleto ( ) Ensino Médio Completo ( ) Ensino superior incompleto ( ) Ensino 

superior completo ( ) EJA  

5. Qual a sua renda mensal?  ( ) 1-3 salários    ( ) 3-5 salários     ( ) 5-7 salários     ( ) 7-9 salários      ( ) 

9-11 ( ) outro. Qto?___________________. 

6. De que cidade o Sr(a) veio?__________________________________________________________ 

                                            

II. INFORMAÇÕES RELATIVAS À VIAGEM 

7. O Sr (a) está hospedado em Natal?  

( ) Sim. Em que bairro?______________________Qto gasta ao dia?_____________________ 

( ) Não. Onde?____________________________Qto gasta ao dia?______________________ 

( ) Outro:_____________________ ___________Qto gasta ao dia?_____________________ 

8. Qtos dias vai ficar hospedado?_____________________________. 

9. Qual tem sido seu gasto diário com alimentação?___________________________________. 

10. Qual dia o Sr (a) chegou à Natal?____________________________________. 

11. Qual o meio de transporte utilizado para chegar à Natal? ( )ônibus ( )carro ( ) avião ( ) 

outro:______________. 

12. Quanto tempo durou sua viagem até Natal?_______________________. 

13. Qto custou sua vinda até Natal?___________________________. 

14. O Sr(a) teve algum gasto adicional durante a viagem até Natal (lanche, pernoite, revisão, 

manutenção, troca de pneu)? ( ) Não ( ) Sim. Qto?__________________. 

15. Há quantos anos o Sr (a) vem a Jenipabu?________________ __( ) 1ª vez. Qtas vezes no ano o Sr 

(a) freqüenta Jenipabu?______________________. 

16. Quanto tempo (horas) o Sr (a) acha que durará sua visita?_________________. 

17. Qual o meio de transporte utilizado para chegar até Jenipabu? ( ) ônibus ( ) carro ( ) buggy ( ) 

outro:_____________________. 

18. Quanto o Sr (a) pagou para chegar à Jenipabu?_______________________________. 

19. Pagou estacionamento? ( ) Não ( ) Sim. Qto?_______________________. 
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20. Quanto tempo o Sr(a) gastou de Natal até Jenipabu?_______________________. 

21. No caminho até Jenipabu o Sr (a) teve algum gasto adicional? ( ) Sim. De qto?_______________ _ 

( ) Não 

22. Quantas pessoas estão com o Sr(a) nesta viagem? ( ) família___ ( ) amigos___ ( ) 

outro:_____________. 

23. O Sr (a) está custeando a viagem de alguma dessas pessoas?  

( ) Sim:________ pessoas. ( ) Não 

24. Qto o Sr (a) pretende gastar aqui em Jenipabu?______________________. 

25. O Sr (a) fez algum passeio/atividade hoje aqui em Jenipabu?  

(  ) Não. Mas gostaria? ( ) Não ( ) Sim. Qual?_________________________. 

(  ) Sim. Qual?   (  ) Buggy. Qto pagou?____________________. 

(  ) Charrete. Qto pagou?___________________. 

(  ) Cavalo. Qto pagou?____________________. 

(  ) Dromedário. Qto pagou?________________. 

(  ) Jangada. Qto pagou?___________________. 

(  ) Skibunda. Qto pagou?__________________. 

(  ) outro:______________________________. 

Pretende fazer mais algum passeio? ( ) Não ( ) Sim. Qual?_____________________________. 

 

26. O Sr (a) visitou o Ecoposto do IDEMA? ( ) Não ( ) Sim. Visitou as lagoas? ( ) Sim ( ) Não 

27. O Sr (a) comprou alguma lembrança na feirinha de artesanato daqui? ( ) Sim. Qto 

gastou?___________ ( ) Não. Mas pretende comprar? ( ) Sim. Quanto?______________ ( ) Não 

28. Quanto o Sr (a) gastou com alimentação aqui em Jenipabu?_________________. 

29. O Sr (a) está pagando pelo guarda-sol e cadeiras? (  ) Não (  ) Sim. Qto?______________. 

 

IV. INFORMAÇÕES RELATIVAS A PERCEPÇÃO ECOLÓGICA 

30. O que motivou sua visita à Jenipabu?_____________________________________________ 

31. Como ficou sabendo da praia de Jenipabu? ( ) indicação de amigos/parentes ( ) TV ( ) internet ( ) 

agência de turismo ( ) pousada/hotel ( ) outro:______________________. 

32. O Sr (a) sabe qual a importância da existência das dunas? ( ) Não ( ) Sim. 

Qual?_________________________________________________________________________ 

33. Sabe dizer se é importante que haja vegetação sobre as dunas? ( ) Não ( ) Sim. 

Qual?_____________________________________________________________________________ 

34. O Sr (a) sabe que existem dunas móveis e fixas em Jenipabu? ( ) Não ( ) Sim. Já sabia? ( ) Sim ( ) 

Não 

35. O Sr (a) sabe qual é a diferença entre dunas móveis e fixas? ( ) Não ( ) Sim. 

Qual?_____________________________________________________________________________ 

36. O Sr (a) prefere um passeio em dunas ( ) móveis ou ( ) fixas? 
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37. O Sr (a) sabe me dizer qual a diferença entre um passeio com emoção e sem emoção? ( ) Não ( ) 

Sim. Qual?_____________________________________________________________________ 

38. E o Sr (a) preferiria um passeio ( ) com emoção ou ( ) sem emoção? 

39. Se o passeio de buggy fosse proibido apenas nas dunas móveis, o Sr (a) deixaria de fazer o passeio 

de buggy? ( ) Sim. Pq?________________________________________________________________ 

( ) Não. Pq?________________________________________________________________________ 

40. Sobre as dunas móveis não há cobertura de vegetação, o que faz com que esse tipo de duna seja 

muito mais movimentada pelo vento. A passagem de um buggy dificulta a fixação de vegetação sobre 

a duna móvel e desestabiliza a duna acelerando a sua movimentação. Isto pode causar o assoreamento 

ou soterramento de lagoas, casas ou estradas. Agora que o Sr (a) sabe disso, faria questão de passear 

nas dunas móveis? ( ) Não ( ) Sim 

41. O Sr (a) sabe qual o tipo de vegetação existente nas dunas? ( ) Não ( ) Sim. 

Qual?__________________ 

42. O Sr (a) acha que utiliza algum recurso da praia ou das dunas? ( ) Não ( ) 

Sim.Quais?_________________________________________________________________________ 

43. Sabe por que é proibido o banho nas lagoas de Jenipabu? ( ) Não ( ) Sim. 

Pq?______________________ 

44. O Sr (a) gostaria de passear à pé nas dunas ou em trilhas no parque com um guia? ( ) Sim ( ) Não. 

Pq?_______________________________________________________________________________ 

45. O Sr (a) sabe o que é uma APA? ( ) Não ( ) Sim: 

_______________________________________________________________________________ 

46. O Sr (a) sabia que esta praia fica dentro de uma APA? ( ) Sim ( ) Não 

47. Para o Sr (a) o que é mais importante para a preservação desse 

local?_____________________________________________________________________________ 

48. Qual foi aspecto que mais te causou boa impressão na APA?_____________________________. 

49. E qual mais te causou uma impressão ruim na APA?____________________________________. 

50. Qual sua impressão do caminho de vinda para a APA?__________________________________. 
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APÊNDICE V – Questionário utilizado para estimar o custo de viagem de visitantes do 

Parque das Dunas. 

 

Entrevistador:__________________________________________Data:_____/_____/_____ 

 

DADOS SOCIOECONÔMICOS 

1. Nome____________________________________________________________2. Idade_______________ 

3. Sexo ( )M ( )F     4. Estado civil ( ) solteiro ( ) casado ( ) separado ( ) divorciado ( ) viúvo 

5. Escolaridade: ( )fundamental incompleto ( )fundamental completo ( ) médio incompleto ( )médio completo  

( )superior incompleto ( )superior completo ( )pós-graduado 

6. Faz algum trabalho remunerado? ( ) sim ( ) não [pular para a 9]. 

7. Qual a sua renda mensal: ( ) 1-3 salários    ( ) 3-5 salários     ( ) 5-7 salários     ( ) 7-9 salários      ( ) 9-11 

salários ( ) outro. Qto?_____________________________. 

8. Você possui quantos dependentes?_______________________________. 

9. (SE NÃO TRABALHA) Qual a sua principal ocupação? ( ) Dona de casa ( ) Estudante ( ) Desempregado  ( ) 

Aposentado ( ) Outro:______________________________________. 

10. Somando a renda de todas as pessoas que moram com você, de quanto é aproximadamente a renda familiar 

em sua casa? ( ) 1-3 salários ( ) 3-5 salários  ( ) 5-7 salários   ( ) 7-9 salários   ( ) 9-11 salários ( ) não sabe ( ) 

outro. Qto?________________________. 

 

INFORMAÇÕES DO CUSTO DE VIAGEM  

11. Mora em qual bairro?__________________________________. 

12. Há quanto tempo visita o parque?_____________ ( ) 1ª vez 

13. Com que frequência?_____________vezes por ( )semana ( )mês ( )ano ( ) Outro:__________________. 

14. Qual o meio de transporte utilizado para chegar ao parque? ( )carro ( )ônibus ( ) moto ( ) táxi ( )bicicleta ( )a 

pé ( ) outro:_________________________. 

15. E quanto gastou com transporte? R$______________________________. 

16. Quanto tempo leva para chegar no parque?________________________. 

17. Pagou para entrar no parque? ( ) não ( ) sim Quanto? R$_________________. 

18. Fez ou fará alguma trilha? ( ) não ( ) sim 

19. Quanto tempo durará sua visita?___________________. 

20. Quantas pessoas estão acompanhando? ( ) família____ ( ) amigos___ ( ) outro:________________________. 

21. Está custeando a visita de alguma dessas pessoas? ( ) não  ( ) sim:__________pessoas 

22. Trouxe algo para comer ou beber durante a visita? ( ) não ( ) sim. Qto gastou?___________________. 

23. Comprou/pretende comprar alimento ou bebida dentro do parque? ( ) não ( )sim: Qto pretende 

gastar?__________ . 

24. Comprou alguma lembrança? ( ) Não ( ) Sim. Qto gastou?_______________________. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE PREFERÊNCIAS DE ATIVIDADES NOS PARQUES 

25. Qual o aspecto do parque que estimula a sua visita?____________________________ 

26. O que mais gosta de fazer no parque? ( ) andar de bicicleta ( ) correr ( ) caminhar ( ) trilhas ( ) piquenique  
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( ) outro:_________________________. 

27. Se este local não oferecesse mais a sua atividade preferida, o que faria? ( )não sei ( )deixaria de frequentar ( ) 

iria para outro local:_________________( ) continuaria frequentando, porque ____________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

28. Há outro lugar na cidade que dê o mesmo bem-estar?______________________________. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O CONHECIMENTO ECOLÓGICO 

29. Há algum elemento da natureza aqui do parque que você use? ( ) não ( ) sim:__________________________ 

30. Sabe quais os principais benefícios que o parque traz para a 

cidade?____________________________________________________________________________________ 

31. Sabe qual o nome do tipo de mata que tem no parque? ( ) não ( ) 

sim:_____________________________________. 

32. Poderia citar até 3 espécies de animais de Mata Atlântica? ( ) não ( ) sim: 

__________________________________________________________________________________________ 

33. Poderia citar até 3 espécies de plantas de Mata Atlântica? ( ) não ( ) sim: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 


