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Resumo 
O trabalho aborda, em caráter exploratório, a comunicação direcionada aos turistas em 
destinações de ecoturismo, no âmbito da sustentabilidade ambiental. Primeiramente, 
contempla o assunto sob o aspecto teórico, buscando identificar alguns princípios e 
procedimentos recomendados por pesquisadores, especialistas e órgãos reguladores das 
questões ambientais no turismo. Em seguida, apresenta os resultados de um estudo de 
caso sobre a cidade de Brotas, interior do Estado de São Paulo, obtidos por meio de 
entrevistas com gestores locais, dos setores público e privado, observação direta em 
atividades de ecoturismo praticadas na região, além da análise de documentos para a 
verificação da ocorrência deste tipo de comunicação. De modo geral, apesar de 
existirem formas de comunicação com o objetivo de assegurar a preservação do meio 
ambiente, verificou-se a falta de integração entre os meios e mensagens utilizadas, além 
da ausência de avaliação do possível impacto causado pelo esforço de comunicação 
sobre os turistas receptores das mensagens. 
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1 Comunicação e turismo sustentável 

No ecoturismo, a realização das atividades de lazer, diversão ou aventura, 

pressupõem a interação do turista com os recursos naturais da destinação turística. Por 

isso, é comum esperar do mesmo um comportamento responsável em relação ao meio 
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ambiente. Nesse âmbito, destaca-se o processo de comunicação com o turista como 

importante para assegurar a prática do turismo ambientalmente sustentáve l. Os autores 

destacados, a seguir, apresentam evidências teóricas a respeito do papel da comunicação 

no contexto do turismo sustentável. 

Segundo Peattie e Charter (2005, p. 532), a propaganda convencional tem se 

utilizado de argumentos ecológicos, sem que, efetivamente, as empresas anunciantes 

atuem com uma filosofia de preservação ambiental em todos os processos da empresa, 

por apresentarem “produtos verdes como soluções supersimplificadas para problemas 

ambientais complexos”. Porém, quando a comunicação de marketing é utilizada dentro 

da filosofia da preservação ambiental, pode contribuir amplamente para a 

conscientização da sociedade, na opinião de Peattie e Charter (2005, p. 532), 

 
(...) comunicações sustentáveis dão uma forte ênfase ao diálogo com 
interessados, particularmente clientes, com o intuito de informá-los e educá-los 
e procurar estabelecer as credenciais sociais e ambientais da empresa e de seus 
produtos, o que tem sido freqüentemente realizado por meio de campanhas de 
comunicação no nível corporativo e parcerias e alianças. 

 

A comunicação poderia se estabelecer, assim, como importante ferramenta para 

auxiliar na informação e na educação do consumidor, ao evidenciar as características da 

oferta, os aspectos de preservação ambiental, a relação existente entre ambos, a 

interação com o meio ambiente e as formas de preservação da natureza. 

Segundo Swarbrooke (2000c, p. 8), quando se pretende atuar com formas de 

turismo mais sustentáveis, a promoção é um elemento fundamental na estratégia de 

planejamento de marketing, pois com os folhetos e a publicidade, o setor pode utilizar a 

comunicação para aumentar a percepção dos turistas sobre aspectos importantes 

relacionados à sustentabilidade. Também Giacomini (2004, p. 23), particularmente 

referindo-se à propaganda, destaca a promoção como um importante instrumento para 

comunicar e disseminar as idéias relacionadas à causa ambiental, ligadas “à 

preservação, recuperação, prevenção e ao equilíbrio de recursos ecológicos”.  

De acordo com Davino e Davino (1996), a difusão de informações sobre 

preservação, sustentabilidade ecológica, participação e redução de consumo, pode ser 

associada a uma forma de educação ambiental informal, já que seu objetivo é a  

 
(...) conscientização para a problemática da preservação do meio ambiente, bem 
como obter seu apoio e contribuição para as campanhas que envolvam o 
trabalho de toda a população (DAVINO; DAVINO, 1996, p. 44). 
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Seabra (2001) argumenta que, da forma como estão sendo divulgados pelo 

marketing, os produtos ecoturísticos podem causar ainda maior impacto, com a 

destruição das áreas naturais preservadas. Ainda, segundo esse autor: 

 
(...) o marketing ecoturístico mostra, na mídia nacional e internacional, os 
espaços protegidos como tendo paisagens naturais intocadas, habitadas por 
populações primitivas – e por isso destinadas ao desbravamento pelos 
ecoturistas. A veiculação das paisagens naturais nos diversos meios de 
comunicação está sempre associada ao culto à saúde e à aventura; quase sempre 
destinada ao público jovem, essa campanha publicitária não promove qualquer 
esclarecimento sobre os objetivos de criação das unidades de conservação. O 
apelo ecológico-publicitário para a ocupação turística dos espaços protegidos 
tem incrementado a procura dessas áreas para lazer, recreação e prática de 
esportes radicais (SEABRA, 2001, p. 89). 

 

O ecoturismo tem ilustrado um marketing turístico oportunista, alerta Irving 

(2002, p. 23), torna-se, assim, necessário um grande envolvimento dos profissionais da 

área de comunicação para desenhar novas estratégias, que considerem o turista como 

foco, atendendo a “seus desejos e motivações na busca pelo imaginário, do simbólico, 

do intrapessoal”. 

A falta de conhecimento e compreensão do turista faz com que ocorram diversos 

danos culturais e ambientais nas destinações. Dessa forma, um modo de evitar tais 

impactos negativos pode ser a divulgação de informações simples e baratas, aliadas às 

técnicas de comunicação (BLANGY; WOOD, 2002, p. 62). Por exemplo, no Parque 

Nacional de Galápagos, existem diversas normas que são seguidas, como treinamento 

dos funcionários, informação ao visitante, sinalização e monitoramento. Seu principal 

objetivo é educar o visitante, pois o impacto nos recursos naturais ocorre, 

principalmente, em função do tipo de comportamento do turista (WALLACE, 2002, p. 

114). 

A preocupação com a conscientização e a mudança de comportamento dos 

turistas, no sentido de respeitarem a natureza e causarem o mínimo impacto justifica-se, 

pois, segundo dados de estudos realizados pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA),  

 
(...) a grande maioria das agressões causadas por visitantes em áreas protegidas 
é decorrente do desconhecimento das atitudes e comportamentos especiais 
necessários durante a visita. Apenas uma minoria dessas agressões é causada 
intencionalmente ou configuram atos de vandalismo (MINISTÉRIO do Meio 
Ambiente). 
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O site do MMA informa que, conforme observado em outros países, as 

campanhas educativas são mais eficientes e mais bem aceitas, pela sociedade, do que 

medidas limitadoras, como a interdição de locais ou o fechamento de trilhas, para 

preservar e controlar impactos ambientais causados pelos turistas. 

De acordo com Davino e Davino (1996, p. 44), os meios de comunicação devem 

emprestar seus recursos e suas potencialidades ao esclarecimento da população e à 

educação ambiental. Porém, isso deve ser realizado de forma integrada entre a 

municipalidade, a rede de ensino pública e privada, e a população local. Deve haver a 

divulgação de normas e padrões ambientais, já que, “sem a cooperação da população, 

não há reciclagem; sem conscientização, não há cooperação; e sem o uso inteligente da 

mídia, não há conscientização” (DAVINO; DAVINO, 1996, p. 45). 

Entre os diversos aspectos que devem ser considerados para a implantação de um 

programa turístico em áreas protegidas3, as ações relacionadas à comunicação 

ambiental, segundo Irving (2002, p. 23); Seabra (2001, p. 71-2), são:  

- elaborar programas de educação ambiental; 

- programar treinamento e capacitação dos recursos humanos; 

- elaborar e implantar roteiros turístico-ecológicos; 

- confeccionar material de divulgação do programa de ecoturismo; 

- divulgar o programa e os roteiros de visitação pré-estabelecidos. 

 

Segundo Sogayar (2001, p. 20-21), o planejamento de uma região ecoturística, 

deve considerar ações para a conscientização da população como: a realização de 

exposições educativas, elaboração de materiais educativos e de interpretação ambiental, 

a elaboração de diretrizes que estipulem normas aos visitantes para a conservação de 

cenários ecológicos e culturais frágeis, por meio de folhetos ou manuais, a realização de 

workshops, cursos ou palestras sobre assuntos de conservação ambiental, entre outros 

aspectos. A educação ambiental tem sua eficiência relacionada, conforme salienta 

Sogayar (2001, p. 22), com a sua capacidade de mudar paradigmas na relação do 

homem com o meio ambiente, permitindo assim a conscientização da sociedade para a 

conservação e preservação da natureza, no desenvolvimento do ecoturismo.  

                                                 
3 A Área de Proteção Ambiental - APA é uma categoria de Unidade de Conservação, surgiu através da Lei Federal no 
6.902, de 27 de abril de 1981 como um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente destinados à conservação 
ambiental. Seu objetivo principal é conservar a diversidade de ambientes, de espécies e de processos naturais pela 
adequação das atividades humanas às características ambientais da área, seus potenciais e limitações (Fonte: ÁREA 
de Proteção Ambiental Municipal de Campinas). 
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A divulgação de diretrizes atua como um eficaz instrumento de comunicação para 

diminuir os impactos ambientais causados pelos visitantes. O ideal seria que todas as 

áreas protegidas, onde seja praticado o turismo na natureza, tivessem diretrizes para os 

visitantes. Porém, como ainda existem regiões com pouco apoio dos órgãos 

governamentais, aumenta a relevância da atuação de operadores turísticos particulares, 

organizações ambientais e comunidades locais, entre outros, no empenho para a 

educação dos visitantes (BLANGY; WOOD, 2002, p. 60). É recomendado que as 

diretrizes sejam divulgadas para os diferentes profissionais que tenham envolvimento 

com a atividade ecoturística e com a divulgação de informações aos visitantes, como 

guias turísticos, hoteleiros, agentes e funcionários das empresas turísticas (BLANGY; 

WOOD, 2002, p. 61). 

Os guias turísticos seriam atores importantes no processo, pois atuariam como 

decodificadores da informação técnica. Eles poderiam ser considerados como parceiros, 

no processo de transmissão de informações e conhecimento ao turista. Essa tradução, ou 

interpretação ambiental, ocorreria também de forma integrada com o uso de diferentes 

recursos como guias, placas, folhetos, filmes etc. (IRVING, 2002, p. 59; RABINOVICI; 

LAVINI, 2005, p. 126). 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) indica, em seu site, as orientações de 

como e para quem divulgar os princípios de conduta:  

 

- Divulgação dos princípios e distribuição do folheto entre funcionários de áreas 
protegidas; 
- Divulgação dos princípios e distribuição do folheto entre funcionários de 
empresas de ecoturismo; 
- Divulgação dos princípios distribuição do folheto entre alunos de cursos de 
educação ambiental; 
- Distribuição do folheto entre participantes de associações esportivas e ONGs 
ambientalistas; 
- Inserir o folheto como encarte em publicações voltadas ao público de 
ecoturismo e aventura;  
- Distribuição do folheto em palestras e outros eventos voltados ao público de 
ecoturismo e aventura; 
- Divulgação dos princípios em cursos de formação de guias e condutores de 
visitantes;  
- Divulgação dos princípios em cursos de atividades ao ar livre como 
montanhismo, espeleologia, canoagem etc. (MINISTÉRIO do Meio Ambiente). 
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Blangy e Wood (2002); Callenbach, et al (1993); Jöhr (1994); Ottman (1994), 

apresentam um conjunto de estratégias que poderiam ser aplicadas no plano de 

comunicação com o turista, sob a ótica do turismo sustentável: 

- Criação de uma imagem forte dos comunicadores, mostrando seu compromisso 

com a preservação ambiental; 

- Divulgação dos princípios adotados, as ações que têm sido desenvolvidas em 

favor do meio ambiente e os resultados obtidos; 

- Demonstração das formas pelas quais os consumidores poderiam participar 

efetivamente para a preservação ambiental; 

- Divulgação de mensagens educacionais para que os consumidores entendam os 

benefícios que poderiam ser proporcionados ao meio ambiente, e que a 

preservação ambiental também oferece benefícios diretos para o turista; 

- Elaboração de mensagens claras e com tom positivo, com ilustrações e exemplos 

sobre as conseqüências das condutas inadequadas em relação ao meio ambiente; 

- Desenvolvimento de instrumentos de avaliação, para verificar se as normas de 

conduta foram realmente aplicadas. 

Segundo Rabinovici e Lavini (2005, p. 128), a experiência proporcionada ao 

turista deveria conjugar momentos de lazer e diversão, entremeados com propostas 

educacionais e transformadoras, para que ele retorne ao lar renovado e sensibilizado, no 

que diz respeito às suas relações com a natureza e com as outras pessoas.  

Os autores pesquisados evidenciam três questões principais a serem consideradas 

sobre a comunicação com o turista. Primeiramente, recomenda-se que essa comunicação 

seja considerada como elemento estratégico nos programas de desenvolvimento das 

destinações de ecoturismo. Em segundo lugar, que o planejamento e a realização dos 

esforços de comunicação sejam feitos de forma integrada, com ações coordenadas entre 

os órgãos públicos, empresas do setor de turismo, organizações não governamentais e 

outras partes interessadas na preservação do meio ambiente.  Finalmente, que a 

comunicação cause impacto no sentido de promover a educação ambiental dos turistas e 

obter, efetivamente, comportamentos responsáveis em relação ao uso dos recursos 

naturais nas diferentes nas diversas atividades que costumam ser realizadas no âmbito 

do ecoturismo. 

Diante de tais questões, considerou-se relevante pesquisar formas de manifestação 

da comunicação numa destinação de ecoturismo, com o objetivo de obter subsídios que 
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possam contribuir, futuramente, para orientar a prática de atividades turísticas 

sustentáveis. Com esse intuito, foi realizado o estudo de caso apresentado a seguir. 

 
 

2 O estudo de caso na cidade de Brotas/SP 
 

De acordo com a orientação de Yin (2005, p. 25-6), o objetivo do estudo de caso 

foi analisar, em caráter exploratório, os motivos e formas da comunicação direcionadas 

ao turista, na  cidade de Brotas. A destinação ecoturística de Brotas, no interior do 

Estado de São Paulo, pertence à Área de Proteção Ambiental de Corumbataí e, portanto, 

as atividades turísticas ali desenvolvidas estão sujeitas às normas e regulamentações 

relativas às áreas protegidas. Com uma população de 18.886 habitantes, possui 

vegetação composta por Cerrado e Mata do Planalto, a região possui várias nascentes, 

rios, ribeirões e cachoeiras. O Rio Jacaré Pepira, que cruza a cidade de Brotas, pertence 

à bacia do Rio Tietê, ocupa uma área de 2.612 km2 e forma diversas cachoeiras e 

várzeas na região, propiciando a prática de diversas atividades de turismo de aventura e 

turismo rural em contato com a natureza, segundo os dados do site do Ministério do 

Turismo. 

As atividades principais oferecidas pelas agências de turismo da região são: 

- Acqua Ride: descida em botes, por corredeiras e pequenas quedas no rio; 

- Arvorismo: circuito entre plataformas montadas nas copas das árvores; 

- Bóia-Cross: descida em bóias, por pequenas quedas e corredeiras do rio; 

- Canyoning: descida de cachoeiras de até 80 metros com técnica de rapel; 

- Cavalgada: passeios a cavalo por trilhas, passando por diferentes paisagens; 

- Duck (canoagem): caiaques infláveis utilizados nas descidas do rio; 

- Escalada (indoor): praticada em paredões construídos, com dificuldades 

variadas, em locais abertos ou fechados; 

- Mountain Bike: passeios e trilhas longas de bicicleta em mata nativa, passando 

por diferentes paisagens, serras e cachoeiras; 

- Rafting: descida em corredeiras e quedas de até 3 metros no rio em botes 

infláveis; 

- Tirolesa: descida veloz utilizando um cabo de aço; 

- Trekking: caminhada por trilhas preservadas e mata nativa. 
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O estudo de caso foi desenvolvido, durante o mês de janeiro de 2006, por meio de 

entrevistas com os agentes emissores da comunicação, públicos e privados, observação 

de atividades turísticas e levantamento de dados secundários. Para as entrevistas, foram 

selecionados gestores da Diretoria de Turismo da prefeitura de Brotas e das agências de 

turismo do município de Brotas.  

Para a observação, direta e não estruturada, foram selecionadas quatro atividades 

de turismo de aventura nas modalidades de rafting no rio Jacaré Pepira, arvorismo no 

Centro de Aventura Alaya, canyoning na cachoeira do Sítio Três Quedas, e trekking na 

Trilha da Furna, no Mata’dentro Eco Parque. A opção pela realização da observação 

direta das atividades de turismo de aventura teve como objetivo obter mais detalhes 

sobre as formas de manifestação da comunicação nos locais onde os turistas interagem 

com a natureza. Trata-se de um momento de contato com guias e instrutores das 

agências de turismo no qual ocorre o processo de comunicação.  

Complementarmente, a coleta de dados secundários foi realizada no Posto de 

Informação Turística do Centro Cultural Grêmio Literário e Recreativo Brotense, que 

abriga a biblioteca pública, o arquivo histórico, o museu do café e um salão de eventos 

para shows e manifestações artísticas e culturais. Nele foram obtidos exemplares de 

materiais de divulgação disponíveis aos turistas. 

Os resultados desse estudo de caso são apresentados a seguir, organizados 

conforme os principais aspectos analisados no trabalho. 

 

 

3 Estratégias de comunicação e princípios da preservação ambiental. 

De acordo com os dados levantados, desde 1984, Brotas desenvolve  atividades 

relativas à preservação e educação ambiental, além da recuperação de matas ciliares, 

gestão dos recursos naturais, ou seja, mesmo antes de promover o ecoturismo no 

município. A preocupação  com a definição de estratégias de comunicação 

compatíveis com os princípios da preservação ambiental pode ser observada desde a 

elaboração do Plano de Normatização Turística de Brotas, pela Secretaria Municipal de 

Turismo e os grupos de trabalho do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), com 

apoio e parceria da EMBRATUR e da ONG Ecoassociação, cujas ações e regulamentos 

tornaram-se um conjunto de leis em 2004, servindo como modelo para o processo de 

regulamentação, normalização e certificação em turismo de aventura. Foi possível 
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observar que as ações previstas nas diretrizes, sejam formais, isto é, dispostas no Plano 

de Normatização de Brotas (composto por uma série de Leis Municipais) ou informais, 

realizadas pelo município de Brotas, estão em consonância com as Diretrizes para uma 

Política Estadual de Ecoturismo, desenvolvidas pela Coordenadoria de Educação 

Ambiental (CEAM). 

Os dados coletados evidenciaram que os entrevistados consideram a comunicação 

como um forte instrumento para a divulgação das informações de conduta 

ambientalmente correta e, de modo geral, acreditam que a comunicação de marketing 

pode ser utilizada como um instrumento para a transmissão das formas de preservação 

ambiental dos atrativos naturais aos turistas. Esse ponto de vista é reforçado pelos 

entrevistados ao demonstrarem preocupação em passar as informações sobre 

preservação aos diferentes grupos de pessoas envolvidas com a atividade turística 

(guias, funcionários, turistas), para aumentar a conscientização e a sustentabilidade 

ambiental do ecoturismo de Brotas. 

Conforme Irvign (2002, p. 27); Middleton e Clarke (2002, p. 139), todos os atores 

envolvidos devem estar conscientes de sua atuação como co-responsáveis no turismo 

sustentável. Essa recomendação parece ser atendida no caso estudado, uma vez que foi 

constatada a existência de integração entre as empresas turísticas de Brotas, o órgão 

público responsável e organizações não-governamentais, em busca de uma “harmonia 

natural” pela identificação e coordenação de interesses comuns a todas as partes que 

atuam no desenvolvimento do produto turístico, com foco no desenvolvimento 

sustentável.  

Em Brotas, no desenvolvimento do plano de tur ismo de Brotas, as agências 

turísticas participaram desde o início na elaboração, atuando com representação no 

Conselho Municipal de Turismo. Algumas das principais ações em favor do turismo 

sustentável tiveram origem nos representantes destas agências, inclusive, sendo alguns 

empresários os principais articulistas no desenvolvimento de ações para a implantação 

do plano de desenvolvimento de turismo do município. Buscaram desenvolver as 

normas de um modo que todas as agências pudessem praticá- las, tanto no que diz 

respeito aos quesitos de segurança, como dos procedimentos ambientais. Por exemplo, 

uma destas normas determina que as empresas adotem atitudes ecológicas como a 

utilização de acesso licenciado para a prática das atividades turísticas, utilização de 
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lixeiras para a coleta seletiva, fornecimento de informações aos turistas sobre 

preservação do meio ambiente etc.  

As Normas de Turismo de Brotas foram utilizadas pelo Ministério de Turismo, 

em conjunto com as Normas de Turismo das cidades de Bonito e uma cidade do Rio 

Grande do Sul, como referência para discussões e desenvolvimento de uma proposta de 

Normatização Nacional (alguns requisitos inclusive já foram aprovados). Esse foi um 

trabalho desenvolvido pelo Ministério de Turismo, em conjunto com a Associação 

Brasileira de Empresas de Turismo de Aventura (ABETA) e o Instituto de 

Hospitalidade (IH). 

De modo geral, observou-se a falta de sistematização para garantir que as 

informações cheguem ao turista de forma integrada e por meio de ações coordenadas. 

Mesmo assim, apesar das estratégias não estarem definidas de forma mais estruturada, e 

ainda serem pouco formalizadas, foi constatado, entre os entrevistados, o 

reconhecimento da necessidade de uma maior integração entre as mensagens e meios de 

divulgação utilizados com o objetivo de assegurar a preservação da natureza, no 

desenvolvimento das atividades turísticas em Brotas. 

 

A verificação das mensagens sobre preservação do meio ambiente em diferentes 

meios de veiculação, e avaliação do seu impacto sobre o turista. 

 

Na sua maioria, os entrevistados acreditam que o processo de comunicação é um 

importante meio de transmissão de informações de preservação da natureza, e que a 

comunicação deve ser utilizada para passar informações sobre educação ambiental, 

além de ser uma das funções de uma empresa ecoturística. No entanto, nas mensagens 

identificadas, observou-se a existência de conteúdos esparsos, com reduzida freqüência 

de veiculação, além da inexistência de instrumentos de avaliação do seu impacto efetivo 

sobre os turistas. Assim, não existem evidências concretas de que os turistas estejam 

percebendo tais mensagens, de que possam estar sendo sensibilizados pelas mesmas e, 

consequentemente, mudando seu comportamento em relação ao meio ambiente. 

Existe um folheto, desenvolvido pela Diretoria de Turismo da prefeitura, com 

informações sobre o meio ambiente, lixo etc. Porém, não se considera prioridade 

fornecer esse tipo de informação ao turista. Na opinião do gestor público, o visitante 

corresponderia a um tipo de cidadão conscientizado em relação à necessidade de 
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preservar o meio ambiente. Para ele, com exceção dos períodos de pico de visitação, 

como o Carnaval, os turistas não costumam causar problemas relacionados à má 

conduta ambiental.  

Durante a prática das atividades, são passadas aos turistas informações sobre o 

que está sendo realizado em termos de preservação ambiental, um pouco da história de 

Brotas, como surgiu o nome da cidade etc. Nestes casos, a responsabilidade em fornecer 

informações é das empresas turísticas. Acreditam que a atividade pode ser mais 

aproveitada pelos turistas quando são passadas orientações sobre o meio ambiente.  

Nas agências essa comunicação acontece de uma maneira mais informal, a partir 

do relacionamento do instrutor com o turista durante a atividade. Já nos sítios turísticos, 

ela ocorre de maneira mais formal através da obrigatoriedade de sinalização (placas 

informando ‘não jogue lixo’, ‘área restrita’, ‘proibição para ir à parte de cima das 

cachoeiras’, ‘cercas’ etc.), atendendo às normas do município de Brotas. 

Na análise do conteúdo dos folhetos de duas das agências entrevistadas foram 

verificadas menções sobre preservação ambiental. Porém, em sua maioria, as 

informações possuem apenas uma mensagem comercial, com a apresentação dos 

serviços e das atividades operadas pelas agências, além de informações gerais sobre a 

cidade. Nos materiais complementares: Mapa Turístico de Brotas, Edição 2005/2006, e 

o Calendário Turístico 2006, patrocinado por algumas empresas turísticas, não foram 

observadas menções sobre preservação ambiental, apenas informações comerciais e 

não-comerciais sobre as atividades turísticas, as atrações e os serviços prestados. 

Por meio da observação direta foram verificadas informações visuais (placas e 

cartazes) sobre preservação ambiental, em dois locais. No Parque dos Saltos (parque 

Municipal de Brotas) existem placas com a solicitação de preservação da natureza. No 

Sítio Turístico Três Quedas (propriedade particular) há um cartaz com uma compilação 

de informações sobre a conduta que o turista deve ter na natureza, e mais duas placas 

com orientações sobre preservação da natureza (“jogue o lixo no lixo” e “preserve a 

natureza”). 

A presença de informações, com conteúdo de preservação ambiental, representa 

uma pequena parcela do total de mensagens e meios de comunicação utilizados para a 

comunicação com o turista, seja como meio de divulgação comercial ou não comercial. 

Tanto a instituição pública e as agências de turismo entrevistadas como os locais onde 

foi feita a observação direta, apresentaram poucas informações para o turista tratando 
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sobre a preservação da natureza. Por exemplo, com relação aos folhetos 

disponibilizados aos turistas no Posto de Informação Turística – PIT, não foi possível 

evidenciar nenhuma menção de informações sobre a preservação ambiental.  

Sobre a aplicação dos princípios de “Conduta Consciente em Ambientes 

Naturais” desenvolvidos pela Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), não foi constatada uma ação integrada e sistematizada por 

parte das agências turísticas locais. Apenas uma disponibiliza um link em seu site para a 

campanha “PegaLeve!” (esta campanha divulga os princípios de “Conduta Consciente 

em Ambientes Naturais”). Outras agências atuam com diretrizes próprias e elaboradas 

com base em informações já existentes de diversas entidades (EMBRATUR, MMA 

etc), ou não possuem diretrizes formalizadas, embora passem esse tipo de informação 

aos envolvidos. 

 

 

4 Considerações Finais 
 
Os resultados do estudo de caso apresentam uma destinação turística na qual 

existe preocupação com o desenvolvimento de ações que assegurem a prática do 

turismo ambientalmente sustentável. Na Diretoria de Turismo da prefeitura de Brotas e 

nas agências de turismo do município, há o reconhecimento da relevância da 

comunicação relacionada à preservação ambiental, considerada como importante 

instrumento para a promoção de Brotas como destinação turística atuante na busca da 

sustentabilidade ambiental, capaz de oferecer ao turista um produto realmente 

ecoturístico. 

Verificou-se também a coerência dos discursos de todos os entrevistados, no que 

diz respeito à necessidade da preservação ambiental, além de forte envolvimento e 

entusiasmo demonstrados ao tratar do tema. Esse entusiasmo alimenta e torna constante 

a busca por melhorias para a cidade e para o turismo, conforme os relatos sobre o 

desenvolvimento e os projetos previstos no Plano Trienal do município de Brotas.  

Percebeu-se uma uniformidade no discurso dos entrevistados no que diz respeito à 

percepção da importância de um trabalho integrado para atrair os turistas e assegurar a 

preservação dos recursos naturais de Brotas. Entretanto, observou-se a existência de 

poucas mensagens sobre as ações de preservação ambiental, seja por parte da iniciativa 
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pública como pelas agências de turismo, que permitam identificar, na prática, a 

importância estratégica desse tipo de comunicação.  

Observou-se que, tanto a instituição pública responsável pelo desenvolvimento do 

turismo na região como as principais agências de turismo locais, acreditam que os 

turistas que freqüentam a destinação, em sua maioria, não costumam ter 

comportamentos inadequados, portanto, não sendo motivo de preocupação. Porém, com 

base no levantamento teórico efetuado, considera-se que a preservação ambiental é uma 

questão que não poderia ficar sujeita à boa vontade dos turistas, requerendo sistemas de 

monitoramento capazes de assegurar condutas ambientalmente responsáveis, 

particularmente, incluindo mecanismos de avaliação do impacto da comunicação com 

tal objetivo. 

De modo geral, como contribuição, esse trabalho pretendeu despertar o interesse 

dos pesquisadores sobre o planejamento da comunicação em destinações de ecoturismo 

sob a ótica da sustentabilidade ambiental. No caso analisado, verificou-se a necessidade 

de realização de formas mais sistematizadas e coordenadas de comunicação 

direcionadas aos turistas. Apesar de haver a integração durante o planejamento das 

estratégias de comunicação, a seleção dos canais de comunicação e o desenho das 

mensagens parecem ser realizados isoladamente, sem a preocupação como o impacto 

que porventura possam causar aos receptores das mensagens. Portanto, considerou-se 

que a melhor orquestração dos esforços de comunicação poderia  aumentar a garantia de 

que os turistas, efetivamente, pudessem colaborar com a preservação ambiental das 

destinações ecoturísticas.   
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