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O presente trabalho, resultado de um convênio de cooperação técnica 
estabelecido entre o Projeto Tamar e o NDS/IESUS (Instituto de Educação 
Superior) tem por objetivo realizar uma análise comparativa entre o perfil dos 
visitantes que freqüentaram a Base de Praia do Forte do Projeto TAMAR no 
período de junho a julho de 2003 (amostra 1) e aqueles que a visitaram no  
período de dezembro de 2001 e janeiro  de 2002, verificando o comportamento 
destes em diferentes épocas do ano. Para obtenção dos dados foi adotado o 
método descritivo estatístico, utilizando questionário estruturado. 
O Centro de Visitantes da Base do Projeto TAMAR da Praia do Forte localiza-se 
no Município de Mata de São João, é um ponto de referencia para os visitantes 
que passam pelo Litoral Norte da Bahia, projetando a imagem da Praia do Forte a 
nível nacional e internacional. 
A analise dos dados obtidos indica que não há mudanças significativas, no que se 
refere à faixa etária. De acordo com a Amostra 1, 51,5 % dos visitantes possuem 
entre 21 e 40 anos, enquanto que na Amostra 2, o percentual foi de 64% nesta 
mesma faixa. Em relação à procedência, na Amostra 1 a maior parte foi composta 
de brasileiros (83%), em sua maioria oriundos da região Sudeste (48,7%). Na 
segunda amostra o percentual encontrado foi de 93% de brasileiros, sendo que 
destes 54,7% eram provenientes da mesma região. Quanto ao nível de 
escolaridade e renda familiar, as duas amostras revelaram resultados similares, 
sendo que 80,5% eram de nível superior e 83% apresentavam renda familiar 
acima de dois mil reais. Dentre os dados analisados constatou-se que a 
necessidade de guias para acompanhar o visitante não foi tão requisitada quanto 
na amostra anterior (48,5% e 60%, respectivamente). Os dados indicam que o 
referido Centro vem se adequando as exigências dos visitantes, os quais seguem 
considerando importante o acesso às informações relacionadas às atividades de 
conservação e pesquisa desenvolvidas pelo Projeto TAMAR. Atualmente a maioria  
considera adequada e atrativa a forma como estas informações estão dispostas 
através de painéis e placas informativas/ explicativas, da exibição de vídeos e 
outros instrumentos de informação. 
 
* O Projeto TAMAR é um programa do IBAMA, cooadministrado pela Fundação Pro-TAMAR e tem 
como patrocinador oficial a Petrobrás. 
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