RAFAELA CRISTINA FARIA DE SOUZA

PERCEPÇÃO DE TURISTAS SOBRE O IMPACTO DE PASSEIOS DE CONTATO
COM A NATUREZA E SUA INFLUÊNCIA NA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Recife, 2015

RAFAELA CRISTINA FARIA DE SOUZA

Percepção de turistas sobre o impacto de passeios de contato com a natureza e sua
influência na conservação ambiental

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Ecologia da Universidade Federal
Rural de Pernambuco como requisito para obtenção do
título de mestre.

ORIENTADOR: PROF. DR. MARCELO ALVES RAMOS
(UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO)
COORIENTADORA:
PROFA. DRA. NICOLA SCHIEL
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO)

Recife, 2015

i

Percepção de turistas sobre o impacto de passeios de contato com a natureza e sua
influência na conservação ambiental.

Rafaela Cristina Faria de Souza

Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação
em Ecologia da Universidade Federal Rural de
Pernambuco, como parte dos requisitos necessários
para a obtenção do grau de mestre em Ecologia.

Dissertação apresentada e _____________________em ______/______/_______

Orientador:

_________________________________________
Prof. Dr. Marcelo Alves Ramos – UPE

Examinadores:

_________________________________________
Profa. Dra. Maria Danise de Oliveira Alves

_________________________________________
Profa. Dra. Rachel Maria de Lyra Neves – UFRPE
_________________________________________
Profa. Dra. Taline Cristina da Silva

Suplentes:
____________________________________________
ii

A meus pais, por todos os ensinamentos e
amor incondicional.

iii

“Todas as vitórias ocultam uma abdicação.”
Simone de Beauvoir

iv

Agradecimentos
Agradeço primeiramente a Deus, pela dádiva da vida, e aos meus guias, por estarem sempre a
meu lado, numa luta constante de orientação.
À minha família que tanto amo, em especial a meus pais, Cleonice e Hamilton, por sempre me
apoiarem em todas as decisões (mesmo que malucas), pela confiança e ensinamentos. Sou o
que sou graças a vocês!
Ao Lezinho, meu irmão e exemplo de garra e dedicação, sempre me mostrando o melhor
caminho e, mesmo a distância, estando presente em todos os momentos vividos até aqui.
Às minhas irmãs, Aline e Márcia, por todo o aprendizado que acumulamos nesta nossa
jornada e por estarem sempre presentes de alma e coração.
À minha afilhada, Lavínia, por suportar toda a minha ausência e me receber sempre com
muito amor, quando nos encontramos.
Ao meu orientador, Marcelo, que se desdobrou e encarou essa luta comigo, mesmo com tantas
outras a encarar; muito obrigada pelos ensinamentos, pela paciência, pela dedicação, pelo
carinho e pela amizade.
À minha coorientadora, Niki, que desde o primeiro momento me acolheu com todo o coração,
sempre disposta a me ouvir e a me ajudar em tudo que fosse preciso. Meu agradecimento mais
que especial.
À família LETA, pelas nossas rotinas regadas a risadas, angústias e muito amor!
Às minhas amigas, guerreiras e companheiras de vida: Dan, por todas as conversas,
orientações e risadas; Filipa, por testar minha paciência e o limite de um amor incondicional;
Fefe, por todas as dicas para vida; Mári, por esse amor que transborda; Tasha, por ser a nossa
paz; Shalana, por todo o companheirismo e ensinamentos.
Ao amigo Mauro, por sempre sentir e se fazer presente quando preciso.
Aos colegas de mestrado do PPGE, por todo esse processo de aprendizado.
À família 1001 Noites: Flavinha, Cesinha e Alan, por tornarem isso tudo ainda melhor; chegar
em casa e dividir tudo com vocês é o melhor presente que eu poderia ter. Um agradecimento
especial a Lenon, por ser o meu anjinho da guarda e suportar todos os momentos difíceis ao
meu lado, todas as choradeiras, e ter sempre a palavra certa a dizer. Nossa casa é um
verdadeiro lar!
Aos amigos Carol, Jimmy, Nanda e Paulinho, por todo o exercício de amizade e por tudo o
que construímos juntos; obrigada por todo amor e preocupação comigo, sempre!
v

Ao amigo Aderaldo, sempre com seus bons conselhos e conversas repletas de reflexão. Estou
onde estou graças a seu incentivo!
À Verônica, por estar ao meu lado durante todo o meu processo de adaptação, sendo uma
segunda mãe, em todos os momentos.
Ao Marquinhus, por ter sido meu companheiro durante quase toda essa jornada, sempre me
apoiando e incentivando para voos mais altos. Foi parte essencial para este resultado.
Aos amigos de Jacareí, que sempre, de alguma forma, se fazem presentes, por todo carinho,
amor e amizade verdadeira.
Por fim, mas não menos importante, a todos que de alguma forma contribuíram para a
realização deste trabalho, em especial a David e Valdenir, por todo o suporte no Santuário
Ecológico de Pipa, e às amizades que fiz durante essa caminhada: Lurdinha, Adriano, Aurélio,
e “Seu Juvenal”, por quem tenho um carinho enorme. A todos os trabalhadores do passeio de
observação de golfinhos, pelo apoio, respeito e dedicação em me ajudar com minha pesquisa.
Muito obrigada a todos!

vi

Sumário
Agradecimentos ......................................................................................................................... v
Resumo ....................................................................................................................................... 5
Abstract ...................................................................................................................................... 6
1.

Introdução geral ................................................................................................................. 7

2. Revisão da literatura........................................................................................................... 9
2.1. O turismo e a conservação da natureza ........................................................................... 9
2.2. Percepção ambiental, educação ambiental e turismo .................................................. 10
2.3. As características socioeconômicas e a percepção ambiental ...................................... 12
3.

Referências bibliográficas ................................................................................................ 14

4.

Artigo: Percepção de turistas sobre o impacto de passeios de contato com a natureza e
sua influência na conservação ambiental. ...................................................................... 18
Resumo .................................................................................................................................... 20
1. Introdução ........................................................................................................................ 21
2. Métodos ............................................................................................................................ 24
2.1. Área de estudo ................................................................................................................... 24
2.2. Coleta de dados ................................................................................................................. 26
2.3. Análise de dados ................................................................................................................ 26
3. Resultados ........................................................................................................................ 29
3.1. Percepção de impactos ambientais ................................................................................... 29
3.2. Percepções dos turistas acerca do aprendizado adquirido nos passeios ......................... 31
3.3. A influência das características socioeconômicas na percepção de impactos ambientais
32
4. Discussão .......................................................................................................................... 33
5. Considerações finais ........................................................................................................ 37
6. Referências bibliográficas ............................................................................................... 37
Anexos ...................................................................................................................................... 42
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ..................................................................... 43
Normas da revista ................................................................................................................... 43

vii

Souza, Rafaela Cristina Faria de (MSc). Universidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE). Julho, 2015. Percepção de turistas sobre o impacto de passeios de contato com a
natureza e sua influência na conservação ambiental. Orientador: Prof. Dr. Marcelo Alves
Ramos (UPE). Coorientadora: Profa. Dra. Nicola Schiel (UFRPE).
Resumo
A forma como o turismo, de forma geral, era executado no passado levantou questionamentos
em relação aos impactos ambientais que esta atividade pode causar e resultou numa
reavaliação total do modelo convencional, dando espaço para o surgimento de um novo
segmento: o turismo ecológico ou ecoturismo. Mesmo se tratando de uma proposta
sustentável e tendo o intuito de estimular a conservação, esse tipo de atividade ainda gera
algumas dúvidas relacionadas aos possíveis impactos ambientais. Quando bem gerido, o
ecoturismo pode ser uma importante ferramenta de conservação, através da sensibilização e
educação de seus participantes. Um caminho para desenvolver essa ferramenta é compreender
a forma como os turistas percebem os impactos ambientais e o papel educativo dessas
atividades, através de suas percepções. Considerando que a maneira como o indivíduo
percebe o meio ao seu redor influencia de maneira direta o seu comportamento, o presente
estudo verificou a percepção de turistas que frequentaram a Praia de Pipa, município de Tibau
do Sul (RN), em relação aos possíveis impactos ambientais das atividades de turismo
praticadas no local e ao aprendizado adquirido nessas atividades. Foram selecionados dois
tipos de passeio de contato com a natureza, que possuem propostas distintas: a) o Santuário
Ecológico de Pipa, um passeio que se enquadra na definição de ecoturismo, apresentando
estratégias de educação ambiental, a partir de informações fornecidas no percurso das trilhas;
b) o passeio para a observação de golfinhos, que não conta com nenhuma estratégia de
educação ambiental, não se enquadrando, portanto, na definição de ecoturismo.
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Abstract
The way how tourism is been conducted is driving a series of questions related to the
environmental impacts caused by this activity, which has resulted in reevaluations of the
conventional model and the advent of a new segment: the ecological tourism or ecotourism.
Ecotourism has sustainable basis and seeks for environmental preservation, although its
impacts can be questionable. When well conducted, ecotourism is an important tool to educate
and raise awareness towards preservation. It’s important to understand how tourists
comprehend impacts caused by ecotourism, considering that the way an individual perceives
the environment can affect its behavior, as well as its educational role and contributions.
Thus, this paper investigates the tourists’ impressions during two distinct excursions in
Northeastern Brazil (an ecotourism ride driven towards environmental education at Pipa
Ecological Sanctuary and one boat cruise to watch dolphins with no environmental
educational purposes) in order to understand how the ecotourism changes tourists’ perceptions
related to environmental impacts caused by these activities, how socioeconomic factors affect
their perceptions and tourists’ thoughts related to the contribution of ecotourism in
environmental preservation. Interviews were conducted with 203 tourists at Pipa Ecological
Sanctuary and 347 at the boat cruise.

Keywords: Ecotourism. Environmental education.

1.

Introdução geral
O turismo tem sido considerado uma importante contribuição para o crescimento de

países ainda pouco desenvolvidos; no entanto, sua rápida expansão traz um alerta sobre o
potencial dessas atividades para interferir na qualidade ambiental dos locais visitados (DAS e
CHATTERJEE, 2015). O crescimento desordenado das práticas turísticas incentivou a criação
de um novo segmento nesse setor, chamado de turismo ecológico ou ecoturismo, que se
fundamenta na vivência e experiências do indivíduo com a natureza (PIRES, 2002).
A procura pelo turismo ecológico está diretamente relacionada ao bem-estar
proporcionado aos envolvidos, resultante do contato com ambientes naturais (SEABRA,
2001). O ecoturismo se desenvolve sob a ótica da conservação dos locais visitados e baseia-se
na consciência ambiental dos turistas, que a partir das experiências vividas nessas atividades
poderão ter comportamentos mais responsáveis em relação ao meio ambiente (CHIU, LEE e
CHEN, 2014).
“The International Ecotourism Society” publicou uma revisão da definição de
ecoturismo (TIES, 2015) e o conceitua como “viagem responsável a áreas naturais que
conserva o meio ambiente, sustenta o bem-estar das populações locais e envolve
interpretação e educação”. Mesmo se tratando de uma proposta sustentável e um instrumento
para a conservação dos recursos naturais (STRONZA, 2007), também existem evidências de
impactos negativos associados às atividades do ecoturismo. Dentre eles a destruição de hábitat
e principalmente a pressão sobre a fauna, que podem acarretar mudanças de comportamento,
estresse, alterações fisiológicas e metabólicas (MÜLLNER et al., 2004; SHUTT et al., 2014).
Em contrapartida, há estudos que garantem resultados positivos associados ao turismo
ecológico, como a arrecadação de fundos pró-conservação e as atividades que podem auxiliar
na conservação da flora, fauna e hábitat através da educação ambiental (STEVEN et al.,
2013). Ballantyne et al. (2009) acreditam que o ecoturismo e a interação entre turistas e a
fauna têm um grande potencial educativo; todavia, essa experiência deve ser realizada com
cautela, para garantir que esse momento possa desencadear interpretações positivas. Sendo
assim, o ecoturismo, quando bem gerido, pode proporcionar momentos de sensibilização aos
seus usuários, despertando a consciência para um uso sustentável do meio ambiente
(BUSHELL e EAGLES, 2007; CHIU, LEE e CHEN, 2014).
Trabalhos que envolvam a percepção ambiental de turistas que participam de passeios
de contato com a natureza podem ser importantes instrumentos de compreensão da relação
entre o indivíduo e o meio ao seu redor. Imran et al. (2014) alegam que as percepções
7

ambientais dos diversos atores envolvidos no turismo ecológico devem ser estudadas, e que a
forma como os turistas percebem esses passeios deve ser mais bem compreendida, pois
podem ser os principais responsáveis pelo sucesso desse tipo de turismo.
Sabe-se que os participantes de passeios na natureza podem interpretar essas
atividades de formas distintas, e essa interpretação ser fruto das variações culturais e das
diferenças em suas experiências (RENN et al., 1992). Alguns estudos, por exemplo, relatam
diferenças na percepção de turistas em relação à qualidade dos espaços onde realizam suas
atividades de lazer; tais percepções variaram de acordo com idade, gênero e escolaridade
(BUTTEL, 1979; PETROSILLO et al., 2007, SÖRENSSON e FRIEDRICHS, 2013).
Nesse contexto, o presente estudo verificou a percepção de turistas que frequentaram a
Praia de Pipa, município de Tibau do Sul (RN), em relação aos possíveis impactos das
atividades de turismo praticadas no local e ao aprendizado adquirido nessas atividades. Foram
selecionados dois tipos de passeio de contato com a natureza, que possuem propostas
distintas: a) o Santuário Ecológico de Pipa, um passeio que se enquadra na definição de
ecoturismo, apresentando estratégias de educação ambiental, a partir de informações
fornecidas no percurso das trilhas; b) o passeio para a observação de golfinhos, que não conta
com nenhuma estratégia de educação ambiental, não se enquadrando, portanto, na definição
de ecoturismo.
Este estudo pretende responder as seguintes perguntas: Um passeio de contato com a
natureza, que oferece uma proposta de conscientização (ecoturismo), interfere na percepção
de seus participantes, de forma que os turistas apresentem percepções associadas à
preocupação com a conservação e uma percepção de maior aprendizado, do que um passeio
de contato com a natureza que não oferece essa proposta? Fatores socioeconômicos como
idade, gênero, renda e escolaridade interferem nas percepções dos turistas em relação aos
impactos ambientais?

8

2.

Revisão da literatura

2.1.

O turismo e a conservação da natureza
Em meio às discussões sobre a problemática ambiental que despontou em 1972, com a

realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Estocolmo, na
Suécia, surgem diferentes tentativas e estratégias para minimizar os impactos causados pelas
atividades humanas, propondo-se medidas sustentáveis para a conservação da natureza
(BRASIL, 2010). Sendo assim, como ocorreu em tantas outras atividades, o turismo
tradicional passou a ser reavaliado (OLIVEIRA e GONTIJO, 2012), ratificando uma crise
marcada pela insatisfação com o falho modelo convencional, que até então desconsiderava os
fatores ambientais e sociais, visando, quase sempre, apenas ao lucro (FENNELL, 2003). A
massificação associada a esse modelo trouxe como consequência um aumento na procura por
atividades de maior qualidade e que oferecessem experiências diferenciadas (BAPTISTA,
1997).
Dentro desse contexto, surge o que é conhecido hoje como ecoturismo, que, além da
preocupação com os recursos naturais, tem o intuito de valorizar a cultura e a comunidade
local. Não existe um consenso em relação à definição de ecoturismo, devido às diversas
maneiras como é oferecido, sendo muitas vezes confundido com outros tipos de turismo que
envolvem a natureza, como o turismo de aventura (unindo natureza e esporte) e o turismo de
vida selvagem (grandes safáris e passeios em zoológicos) (WTO, 2002; OLIVEIRA e
GONTIJO, 2012; DAS e CHATERJEE, 2015).
Considera-se ecoturismo as atividades que têm como motivação a observação da
natureza e das culturas tradicionais e contenham recursos educacionais e interpretativos que
possam minimizar os impactos ambientais, sociais e culturais negativos. Essas atividades
devem possuir potencial para proteger as áreas naturais através da geração de benefícios
econômicos com fins de conservação, gerando oportunidades para comunidades locais e
aumentando a conscientização para a conservação dos recursos naturais (WTO, 2002).
No Brasil, o termo “ecoturismo” foi inserido na década de 1980, com o Projeto
“Turismo Ecológico”, iniciado pelo Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR, que, em
parceria com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA, cria a Comissão Técnica Nacional. Em 1994, a EMBRATUR e o Ministério do
Meio Ambiente publicam as Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo (BRASIL,
2010).
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O ecoturismo hoje é um mercado em expansão, e o número de turistas que procuram
essa atividade cresce mais rápido do que o número de turistas convencionais (BLANGY e
MEHTA, 2006). Tal crescimento está associado ao fato de essas pessoas procurarem por
experiências de turismo “ambientalmente corretas” (SHARPLEY, 2006).
Ainda existem dúvidas relacionadas aos benefícios reais do ecoturismo para o meio
ambiente. Rome (1999) considera essa atividade uma estratégia de apoio à conservação,
podendo também trazer benefícios às comunidades locais; todavia, se for mal gerida, pode se
transformar em uma grande causadora de conflitos e danos ambientais, indo totalmente na
contramão de sua proposta, anulando até os benefícios desejados na criação desse segmento
do turismo.
O termo “ecoturismo” tem sido utilizado, muitas vezes, como um atrativo para os
turistas, sem manter as características relacionadas a essa atividade. Alguns estudos têm
citado a degradação ambiental, a desigualdade econômica gerada nas comunidades e a
interferência em suas culturas como pontos negativos da expansão do ecoturismo (GULINCK
et al., 2001). Jalani (2012) acredita que até os benefícios podem ocasionar alguns danos, pois
a criação de estruturas, as oportunidades de trabalho, a construção de estradas, entre outras
melhorias, podem incentivar a migração para essas regiões, além de acarretar problemas
sociais, como a marginalização dessas populações e a deterioração de sua economia (DAS e
CHATTERJEE, 2015).
É possível observar que o ecoturismo se encontra inserido em uma complexa rede de
interações entre os atores sociais, sendo eles as empresas de turismo, a comunidade local e os
turistas (IMRAN et al., 2014). Segundo Nyaupane e Poudel (2011), o turismo reduz a
dependência das pessoas para com os recursos naturais, pois capacita e gera renda. Pesquisas
descrevem a importância do ecoturismo na subsistência de algumas comunidades locais,
resultando em uma maior preocupação por parte delas no processo de conservação, como
efeito da identidade com o local em que vivem (IMRAN et al., 2014; JALANI, 2012;
SIRIVONGS e TSUCHIYA, 2012).
2.2.

Percepção ambiental, educação ambiental e turismo
A preocupação com os impactos resultantes da ação antrópica no ambiente natural e a

necessidade de compreender as interações homem-ambiente acarretou o surgimento da
etnobiologia, que possui uma abordagem multidisciplinar, empregando conceitos de
diferentes áreas do conhecimento e diferentes métodos (GERIQUE, 2006). Dentro da
etnobiologia, o estudo da percepção ambiental tem como objetivo compreender a relação
10

entre o ser humano e a natureza através da investigação de suas percepções (BEGOSSI,
1993), que integram suas crenças, seus conhecimentos e suas práticas (TOLEDO, 1992).
A percepção é definida por Tuan (2012) como uma resposta aos estímulos externos em
conjunto com a atitude proposital, sendo a atitude o fruto da sucessão dessas percepções, ou
seja, de experiências que dão ao indivíduo uma postura perante o mundo. Para Bell (2001), o
processo de percepção envolve elementos físicos e psicológicos. Okamoto (2002) considera
que a realidade é percebida através de conceitos, símbolos e mitos, e o processo de percepção
é influenciado por filtros, que podem ser fisiológicos, sensoriais e/ou culturais, os quais
posteriormente vão estimular as atitudes do indivíduo em relação ao ambiente a seu redor.
Os trabalhos que envolvem percepção podem ser uma importante ferramenta para
realização de diagnósticos ambientais, servindo como subsídios na elaboração de estratégias
de gestão, no estímulo ao uso sustentável e também auxiliando na educação ambiental
(SILVA et al., 2010). Considerando, então, a percepção uma forma de acesso ao julgamento
de uma pessoa, é possível através dela identificar as insatisfações e expectativas de um
indivíduo em relação ao ambiente do qual faz parte (FERRARA, 1996), levando à
compreensão de seus valores, os quais vão influenciar diretamente no modo de uso e
ocupação do seu espaço.
Alguns estudos têm demonstrado que, mesmo com as diferentes formas de impactos
causados pelo ecoturismo, os turistas possuem maior facilidade em perceber os aspectos
positivos causados por essas atividades (HILLERY et al., 2001; BALLANTYNE et al.,
2008). Isso se deve à associação que o turista faz desse tipo de turismo com uma possível
conscientização e valorização da natureza (BALLANTYNE et al., 2008). A interpretação e a
forma como os turistas percebem as atividades realizadas em seus momentos de lazer ainda
são pouco estudadas. Mas algumas pesquisas exploratórias têm evidenciado que essa
interpretação pode incentivar atitudes de apoio à conservação (MILLER et al., 2013;
POWELL e HAM, 2008); além disso, a compreensão ecológica, a educação e o
compartilhamento de conhecimento também podem incentivar percepções pró-ambientais,
contribuindo tanto para o meio ambiente quanto para os atores locais (THØGERSEN e
SCHRADER, 2012; IMRAN et al., 2014).
De certa forma, mesmo com os possíveis impactos negativos sobre a fauna e flora, a
longo prazo, o ecoturismo pode beneficiar a conservação da natureza através do estímulo de
atitudes conservacionistas em seus frequentadores (BALLANTYNE et al., 2011). Dentro
dessa totalidade, faz-se importante questionar se os turistas que participam de atividades de
11

contato com a natureza têm consciência de seus impactos. Segundo Hillery et al. (2001), as
pesquisas envolvendo turistas mostram que a maioria deles tem uma percepção limitada de
seus impactos, sendo mais sensíveis a impactos mais visíveis, como o lixo, e quase sempre
relacionados às atitudes de outros turistas.
Acessar a percepção dos turistas em relação aos impactos identificados por eles e o
aprendizado construído dentro desses passeios são formas de oferecer subsídios para o
desenvolvimento de métodos educativos capazes de trazer benefícios para o processo de
conservação da natureza (SILVA et al., 2005). Além disso, as percepções dos turistas têm um
papel fundamental para compreender a importância que eles dão às questões de conservação,
para analisar as preocupações destes em relação ao impacto que sua atividade de lazer pode
causar e também para identificar quais as mensagens que eles estão dispostos a receber
(LÜCK, 2003). Ballantyne et al. (2011) verificaram, em seu estudo sobre a aprendizagem dos
participantes do turismo de vida selvagem a curto e longo prazo, que o processo cognitivo e a
interpretação da experiência estavam fortemente ligados à aprendizagem, de forma ainda mais
positiva do que a emoção sentida por eles na realização dessa atividade.
A educação ambiental tem um papel essencial nos debates acerca das problemáticas
ambientais, através de uma discussão pedagógica que busca despertar uma visão mais crítica
sobre a relação homem-natureza; e, no campo do turismo, é uma importante ferramenta para a
sensibilização e conscientização dos visitantes de áreas naturais (SILVA e COSTA NETO,
2007).
2.3.

As características socioeconômicas e a percepção ambiental
Os trabalhos que envolvem percepção ambiental e turistas têm evidenciado que as

experiências anteriores e os laços culturais de cada indivíduo interferem diretamente na forma
como estes vão perceber a qualidade ambiental do local visitado (RENN et al., 1992). As
características socioeconômicas também têm sido apontadas como importantes elementos de
influência na atitude de turistas, como o valor de contribuição monetária a ser destinada para a
proteção da biodiversidade (ADAMS et al., 2008).
Pesquisas sobre a influência dessas características nas percepções e comportamentos
têm atribuído às mulheres atitudes pró-ambientais mais significativas do que em homens. Isso
pode ser explicado pelo fato de as mulheres possuírem um nível de socialização superior ao
dos homens, pois são criadas para ter uma postura mais cooperativa e socialmente responsável
(KELLER, 1985; SCHULTZ e ZELEZNY, 1999; ZELEZNY et al., 2000; SCHULTZ, 2001),
o que as torna mais sensíveis às preocupações ambientais. Essa diferença na percepção e no
12

comportamento entre gênero e diferentes grupos de idade já foi apontada por Ballantyne et al.
(2011), que relataram que mulheres mais velhas são mais empenhadas em contribuir com a
conservação da natureza, se comparadas aos homens jovens, e ainda apresentaram maiores
índices de aprendizagem a curto prazo.
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Resumo

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Este estudo investigou as percepções de turistas que frequentaram dois passeios distintos no
Nordeste do Brasil: um passeio de ecoturismo, ou seja, que possui uma proposta de educação
ambiental para conscientização dos participantes (Santuário Ecológico de Pipa), e um passeio
de contato com a natureza que não oferece esta proposta (observação de golfinhos). Foi
verificado se existe interferência do tipo de passeio nas percepções dos turistas em relação aos
impactos ambientais causados por essas atividades; e também foi verificada a percepção
destes em relação à contribuição do passeio em seu aprendizado e a influência de fatores
socioeconômicos nestas percepções. As entrevistas foram respondidas por um total de 550
turistas. Os resultados demonstraram um processo de transformação dos turistas nesse local
em relação às percepções de impactos ambientais, reforçando a importância da inserção da
educação ambiental nos passeios de turismo na natureza. Dentre os fatores socioeconômicos,
apenas a renda apresentou influência na percepção dos participantes.

25
26

Palavras-chave: Observação de golfinhos. Turismo ecológico. Educação ambiental.
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27

1.

Introdução

28

Modalidades de turismo que têm o intuito de promover o contato com a natureza são

29

comumente relacionadas a aspectos positivos para a conservação e associadas ao cuidado com

30

os recursos naturais (Ballantyne et al., 2009; 2011). Todavia, o aumento na demanda por

31

turismo em áreas ainda pouco exploradas tem revelado uma problemática dentro dessa

32

atividade, com a geração de impactos em locais que anteriormente eram isentos de visitações

33

turísticas (Hillery et al., 2001). Atualmente existe uma crescente preocupação em identificar

34

tais impactos (Mbaiwa, 2003; Gladstone et al., 2013; Zhong et al., 2011; Doiron e

35

Weissenberger, 2014), além de se tentar compreender as relações estabelecidas entre os

36

ambientes visitados e os atores envolvidos nas atividades de turismo na natureza, como

37

gestores e turistas (Imran, 2014; Nyaupane e Poudel, 2011). Nesse sentido, trabalhos que

38

objetivam acessar as percepções ambientais dos indivíduos têm sido bastante utilizados como

39

instrumento para o desenvolvimento de métodos de gestão, de forma a auxiliar a educação

40

ambiental e incluir os diferentes atores em processos conservacionistas (Silva et al., 2014).

41

A percepção de cada indivíduo é considerada reflexo de um conjunto de fatores que

42

envolvem experiências passadas, diretamente influenciadas por filtros sensoriais, culturais

43

e/ou fisiológicos (Okamoto, 2002). As características socioeconômicas também têm sido

44

estudadas como variáveis que podem afetar a percepção e a intenção de conservação; nessa

45

linha, estudos já relataram diferenças na percepção de pessoas de diferentes idades,

46

nacionalidade, gênero e renda (Buttel, 1979; Ap, 1992; Petrosillo et al., 2007; Adams et al.,

47

2008). Zelezny et al. (2000) constataram, em seu estudo sobre comportamentos e atitudes nos

48

diferentes gêneros, que mulheres são mais ativas do que homens em relação a

49

comportamentos e atitudes pró-ambientais. Isso pode ser explicado pelo fato de as mulheres

50

possuírem um maior nível de socialização, se comparadas aos homens, pois são criadas para

51

ter uma postura mais cooperativa (Keller, 1985; Schultz e Zelezny, 1999; Zelezny et al. 2000;

52

Schultz, 2001), o que as torna mais sensíveis às preocupações ambientais. Ballantyne et al.

53

(2011) relataram, além das diferenças entre gêneros, que mulheres mais velhas são mais

54

dedicadas na a conservação da natureza, se comparadas aos homens jovens, e ainda

55

apresentaram maiores índices de aprendizagem a curto prazo.

56

Dentro dos trabalhos que envolvem a percepção ambiental, pesquisas têm acessado a

57

percepção de residentes em relação ao desenvolvimento do turismo local e seus impactos,

58

com o intuito de desenvolver gestões mais sustentáveis e participativas (Ap, 1992; Haley et
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59

al., 2005; García et al., 2015; Sinclair-Maragh et al., 2015). A inclusão de turistas nesse

60

contexto é importante, pois a compreensão da forma como esse grupo percebe o ambiente

61

pode despertar comportamentos mais adequados ecologicamente e, dessa forma, contribuir de

62

forma positiva para a conservação da natureza (Imram et al., 2014).

63

Hillery et al. (2001) demonstraram que a maioria dos turistas não consegue distinguir

64

os prejuízos ao meio ambiente causados pelas atividades de lazer que realizam, mesmo que a

65

área onde essa atividade é realizada tenha apresentado alto nível de degradação ao longo dos

66

anos. Esses autores ainda destacam que as percepções dos turistas ficam limitadas aos

67

impactos causados por terceiros, de forma que a maioria isenta sua própria responsabilidade

68

na deterioração dos espaços ambientais. Em contrapartida, algumas pesquisas realizadas em

69

áreas naturais têm demonstrado que a interpretação dos turistas sobre as atividades realizadas

70

pode incentivar atitudes de apoio à conservação (Ballantyne et al., 2011; Miller et al., 2013;

71

Powell e Ham, 2008).

72

Ainda que alguns turistas tenham conhecimento da ameaça do turismo à conservação

73

ambiental, a maioria não possui pretensão de diminuir a prática de atividades que oferecem

74

contato com a natureza, ou de deixar de conhecer lugares pouco explorados. Dessa forma, se

75

essas atividades continuarem a ser executadas, é necessário encontrar modos para minimizar

76

seus impactos e incentivar atitudes pró-conservação, como a inserção de métodos de educação

77

ambiental nos passeios de contato com a natureza. O sucesso da conservação está diretamente

78

associado ao apoio público e à participação das pessoas (Jacobson, 2009).

79

Algumas pesquisam têm apontado a importância dos programas de educação

80

ambiental em ampliar o alcance da conscientização de pessoas (Christensen et al., 2007) e

81

afirmam que esses programas têm trazido resultados positivos à conservação (Zelezny, 1999).

82

Segundo Ballantyne et al. (2009), os turistas têm demonstrado maior interesse em colaborar

83

com a diminuição dos possíveis impactos causados por sua visitação, permitindo a melhoria

84

na gestão turística dessas atividades e a procura por meios educativos que possam contribuir

85

para essa redução.

86

Sendo assim, este estudo pretende responder as seguintes perguntas: Um passeio de

87

contato com a natureza, que oferece uma proposta de conscientização (ecoturismo), interfere

88

na percepção de seus participantes, de forma que os turistas apresentem percepções associadas

89

à preocupação com a conservação, e uma percepção de maior aprendizado, do que um passeio

90

de contato com a natureza que não oferece essa proposta? Fatores socioeconômicos como
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91

idade, gênero, renda e escolaridade interferem nas percepções dos turistas em relação aos

92

impactos ambientais?
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2.

Métodos

94

2.1.

Área de estudo

95

O presente estudo foi realizado no município de Tibau do Sul, localizado no litoral sul

96

do estado do Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil. A região apresenta um alto potencial

97

turístico e é muito explorada devido às belezas naturais. Este município está inserido na Área

98

de Proteção Ambiental (APA) Bomfim-Guaraíras (Idema, 2008), criada com o objetivo de

99

proteger os ecossistemas presentes na região: dunas, mata atlântica, manguezais, praias, rios e

100

lagoas, além de espécies vegetais e animais. Com aproximadamente 42 mil hectares, esta

101

APA é a maior Unidade Estadual de Conservação em área imersa (Idema, 2013).

102

Dentro desse complexo da APA, está localizada a Praia de Pipa, que possui grande

103

variedade de passeios com contato direto ou indireto com a natureza (passeio a cavalo, de

104

bicicleta, de buggy, de quadriciclo, de caiaque, de barco, caminhada ecológica, arvorismo,

105

tirolesa e voo livre). Para este estudo foram selecionados turistas que participaram dos dois

106

passeios mais populares dessa praia: trilhas no Santuário Ecológico de Pipa e observação de

107

golfinhos na Baía dos Golfinhos (Figura 1).

108
109
110

Figura 1 – Município de Tibau do Sul, estado do Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil. Destaque para
o Santuário Ecológico de Pipa e Baía dos Golfinhos, localizados na Praia de Pipa.
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111

O Santuário Ecológico de Pipa foi selecionado neste estudo como o passeio que

112

possui uma proposta para a conscientização ambiental (ecoturismo) e conta com uma

113

variedade de paisagens, incluindo arrecifes, falésias, dunas e remanescentes de Mata

114

Atlântica. A área de visitação do Santuário Ecológico oferece diferentes atrativos aos seus

115

visitantes, como vistas panorâmicas das praias, que permitem a observação de golfinhos da

116

espécie Sotalia guianensis, ou boto-cinza, na Baía dos Golfinhos e Praia do Madeiro, e

117

tartarugas marinhas que se aproximam das pedras para se alimentar de algas quando a maré

118

está enchendo. A conscientização dos visitantes é realizada através de informações fornecidas

119

pelas exposições sobre Charles Darwin, conservação de tartarugas marinhas e animais de

120

zonas marinhas profundas. Este trabalho mantém parceria com o Projeto TAMAR, que serve

121

como base de apoio e educação ambiental para a conservação de tartarugas marinhas na

122

região, conhecida como área de desova das tartarugas de pente (Eretmochelys imbricata)

123

(Marcovaldi et al., 2007). Dentro deste cenário, incentiva-se o turismo contemplativo, além da

124

educação ambiental e pesquisas científicas. O tempo de passeio pode variar de acordo com a

125

trilha escolhida, mas, em média, o percurso completo (trilhas, mirantes e exposições) dura

126

cerca de uma hora e meia, e o valor da entrada é de R$ 10,00; esse dinheiro é usado para

127

manutenção do local. A média de visitantes é de 25 mil turistas por ano.

128

A observação de golfinhos foi selecionada como a atividade turística de contato com a

129

natureza que não possui uma proposta de conscientização ambiental. Os participantes

130

recebem informações relacionadas à paisagem local, história da Praia de Pipa e origem dos

131

nomes das praias. Este passeio, o mais popular da região, é oferecido em diferentes

132

embarcações, como barcos (máximo de 60 pessoas), catamarã (máximo de 65 pessoas) e

133

lanchas (entre 7 e 19 pessoas), e permite que os turistas visualizem golfinhos na Praia do

134

Curral (onde se localiza a Baía dos Golfinhos); dura em média quarenta minutos nas lanchas e

135

uma hora e meia nos barcos ou catamarã, custando entre R$ 35,00 e R$ 50,00. Segundo

136

informações dadas pelo proprietário de uma das empresas que atuam no local, as saídas são

137

controladas pela Prefeitura de Tibau do Sul, sendo as lanchas autorizadas a sair cinco vezes

138

por dia, enquanto os barcos e o catamarã, por se tratarem de veículos maiores, estão

139

autorizados a realizar duas saídas por dia. Em média, 100 mil turistas realizam esse tipo de

140

passeio anualmente.

141

Dada a importância desses passeios na região, outros trabalhos já foram realizados

142

para verificar os possíveis impactos causados por eles. Estudos sobre a observação de

25

143

golfinhos demonstraram algumas alterações no comportamento desses animais (forrageio,

144

atividades aéreas), além da perturbação sonora que pode comprometer sua comunicação

145

(Santos-Jr et al., 2006; Valle e Mello, 2006; Carrera et al., 2008; Albuquerque e Souto, 2013).

146

2.2.

Coleta de dados

147

A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas semiestruturadas (Albuquerque et

148

al., 2014b), realizadas através de um questionário dividido em duas partes, contemplando

149

perguntas objetivas, dicotômicas (sim e não) e subjetivas. A primeira parte reuniu

150

informações socioeconômicas, como gênero, idade, renda e escolaridade. A segunda,

151

envolveu perguntas relativas às percepções dos turistas sobre os impactos positivos e/ou

152

negativos do passeio realizado e dos conhecimentos obtidos durante os passeios. Foram

153

aplicados 550 questionários a turistas com idade igual ou superior a 18 anos, sendo 203 no

154

Santuário Ecológico de Pipa e 347 nos passeios de observação de golfinhos, no período de

155

setembro de 2014 a fevereiro de 2015. A amostra foi definida a partir do número total de

156

turistas que praticaram a atividade, no intervalo de um ano, em cada um dos dois passeios,

157

considerando um intervalo de confiança de 5%, garantindo a representatividade da amostra

158

(Albuquerque et al., 2014a).

159

Os turistas foram abordados ao término da realização do passeio e devidamente

160

esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa. Os que aceitaram participar assinaram o Termo

161

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), autorizando a utilização dos dados coletados,

162

de acordo com a Resolução n. 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde. O presente estudo

163

foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade de

164

Pernambuco (UPE), com Parecer n. 1.020.436.

165

2.3.

Análise de dados

166

Para avaliar a resposta dos turistas sobre a percepção dos impactos ambientais

167

positivos e negativos relacionados às atividades, foi calculado o Índice de Percepção

168

Ambiental (IPAv) para cada um dos visitantes, resultando em uma única variável numérica. O

169

cálculo do IPAv foi baseado nos métodos descritos por Spiteri e Nepal (2011), Karanth e

170

Nepal (2012), e adaptado para este estudo. Dessa forma, atribuiu-se um ponto para cada

171

impacto ambiental positivo indicado pelo entrevistado, e um ponto para cada impacto

172

negativo percebido. Adotando-se uma abordagem conservacionista, só receberam pontuação

26

173

os aspectos considerados pró-conservação (impactos positivos) e contrários à conservação

174

(impactos negativos). Após a pontuação, foi calculado o IPAv para cada visitante, através da

175

seguinte fórmula:
IPAv = (np+) – (np-)

176
177

em que: (np+) = soma do número de pontos positivos e (np-) = soma do número de pontos

178

negativos.

179

Valores positivos para o IPAv indicam que na percepção dos turistas há predomínio de

180

impactos positivos associados ao passeio, enquanto valores negativos indicam predomínio de

181

impactos negativos. Foi calculado o IPA para cada passeio através da fórmula:
IPA = ΣIPA/N,

182
183

sendo ΣIPAv = o somatório de IPAv dos visitantes de cada passeio; N = o número total de

184

visitantes.

185

Após a criação do IPAv, o teste não paramétrico U de Mann-Whitney (Ballantyne et

186

al., 2009) foi utilizado para comparar os dois locais e verificar possíveis diferenças

187

significativas no IPAv dos visitantes do Santuário Ecológico em relação aos visitantes do

188

passeio de observação de golfinhos.

189

Os dados socioeconômicos foram organizados utilizando-se estatística descritiva na

190

forma de porcentagens. A variável “idade” foi dividida em cinco categorias. Para verificar o

191

efeito da renda familiar, dividiu-se a mesma em quatro categorias, levando em consideração o

192

número de salários mínimos recebidos por todos os indivíduos da residência (salário mínimo

193

no Brasil: R$ 788,00, Decreto n. 8.381/2014). A escolaridade foi analisada apenas com dois

194

grupos: Ensino Superior Completo e Ensino Médio Completo (considerando Médio

195

Completo, Técnico e Superior Incompleto); as demais categorias apresentaram um número

196

muito reduzido de indivíduos, o que inviabiliza a realização de análises estatísticas (Tabela 1).

197
198

Tabela 1. Perfil socioeconômico dos visitantes dos passeios de observação de golfinhos e do Santuário
Ecológico de Pipa, no Nordeste do Brasil.

Gênero
Escolaridade

Santuário Ecológico

Observação de golfinhos

Total de visitantes
entrevistados

Total de visitantes
entrevistados

Homens

48.77% (99)

39.77% (138)

Mulheres

51.23% (104)

60.23% (209)

0

0.29% (1)

Não Alfabetizado
Fundamental Incompleto
Fundamental
Médio Incompleto

0

0.58% (2)

0.49% (1)

1.73% (6)

0

0.58% (2)

27

Médio Completo

12.32% (25)

19.02% (66)

1.97% (4)

1.15% (4)

Superior Incompleto

14.78% (30)

20.75% (72)

Superior Completo

70.44% (143)

55.91% (194)

Técnico

Renda

Até 2 salários mínimos

6.4% (13)

10.37% (36)

3 a 5 salários mínimos

31.53% (64)

39.48% (137)

6 a 10 salários mínimos

34.98% (71)

31.99% (111)

> 10 salários mínimos

25.12% (51)

14.7% (51)

Não quis responder
Grupos de
idade

1.97% (4)

3.46% (12)

18 a 29 anos

36.45% (74)

51.59% (179)

30 a 39 anos

35.96% (73)

30.55% (106)

40 a 49 anos

16.26% (33)

9.22% (32)

50 a 59 anos

8.87% (18)

5.19% (18)

Mais de 60 anos

2.46% (5)

3.46% (12)

199
200

Foi calculado o IPAM para cada fator socioeconômico através da fórmula:
IPAM = ΣIPAv/N

201
202

sendo, ΣIPAv = o somatório de IPAv dos visitantes que fazem parte de cada fator

203

socioeconômico analisado; N= o número total de visitantes.

204

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney e Kruskall Wallis (Ballantyne et al.,

205

2009) foi utilizado para verificar, dentro de cada passeio, possíveis diferenças significativas

206

entre os IPAv’s dos visitantes, de acordo com suas características socioeconômicas. O teste

207

post hoc aplicado foi o de Student-Newman-Keuls.

208

O teste Qui quadrado foi usado para analisar as respostas às perguntas dicotômicas e

209

verificar possíveis diferenças significativas entre as respostas dos turistas sobre se os passeios

210

causam ou não impactos ambientais positivos e/ou negativos. O mesmo teste foi empregado

211

para verificar a existência de diferenças significativas entre os turistas que afirmaram ter

212

agregado conhecimento durante o passeio, ter reforçado o conhecimento. e entre os que

213

disseram não ter havido nenhuma mudança em seu conhecimento prévio. O teste foi realizado

214

por meio do programa Bioestat 5.0 (Ayres et al., 2007). Foram considerados como

215

significativos os resultados com p ≤ 0,05.

216

Para as perguntas discursivas: “O Sr(a) acha que esse passeio pode ter algum impacto

217

ambiental negativo? Quais?”, “O Sr(a) acha que esse passeio pode ter algum impacto

218

ambiental positivo? Quais?” e “Em relação ao seu conhecimento prévio, esse passeio

219

reforçou, agregou ou não trouxe nenhuma mudança? Quais?”, todas as respostas dos

220

entrevistados foram analisadas e categorizadas a partir de palavras-chave, com a finalidade de

28

221

identificar quais os impactos positivos e negativos citados e quais as informações que os

222

turistas consideraram como aprendizado.

223

3.

Resultados

224

3.1.

Percepção de impactos ambientais

225

Em relação à percepção de impactos positivos, quando se analisou cada passeio

226

separadamente verificou-se que, entre os 203 turistas entrevistados no Santuário Ecológico,

227

97% citaram que o passeio tem impactos positivos para o meio ambiente (x2 = 175.966, p <

228

0.0001). Já, entre os 347 turistas entrevistados nos passeios de observação de golfinhos, não

229

houve diferenças significativas: 45% citaram que ele acarreta impactos positivos e 55%

230

acreditam que não existem impactos positivos (x2 = 2.96, p = 0.0956). Comparando os dois

231

passeios em conjunto, verificou-se que uma maior proporção de turistas do Santuário

232

Ecológico associou esta atividade a impactos ambientais positivos (x2 = 19.042, p < 0.0001).

233

O total de citações desses impactos no Santuário Ecológico foi maior que no passeio de

234

observação de golfinhos: 188 (0.92 ± 0.55) e 99 (0.28 ± 0.50), respectivamente (x2 = 33574, p

235

< 0.0001). As categorias de impactos positivos percebidos pelos turistas nos dois passeios

236

estão apresentadas na Tabela 2.

237
238

Tabela 2. Categorias de impactos positivos percebidos e porcentagem de turistas que indicaram esses
impactos, nos passeios do Santuário Ecológico e de observação de golfinhos.
Santuário Ecológico de
Pipa

Observação de golfinhos

Conservação Ambiental

28%

–

Conscientização

45%

19%

Desperta vontade de preservar

18%

20%

Sensibilização

5%

3%

Dinheiro revertido pra
conservação

1%

–

Respostas equivocadas

13%

39%

Não souberam indicar os
impactos

2%

3%

Impacto Positivo

239

Em relação à percepção de impactos ambientais negativos, quando se analisou cada

240

passeio individualmente, constatou-se que 86% dos visitantes do Santuário Ecológico citaram

29

241

não existir impactos negativos associados a esta atividade (x2 = 103.572, p < 0,0001). Dos

242

participantes do passeio de observação de golfinhos, 47% afirmaram que os passeios podem

243

trazer impactos negativos, contra 53% de opinião contrária, sem diferenças significativas

244

quanto à existência desses impactos (x2 = 1.271, p = 0,2830). Comparando a proporção de

245

respostas entre os dois passeios, foi possível verificar que, de fato, o passeio de observação de

246

golfinhos está mais associado a impactos ambientais negativos (x2 = 17.852, p < 0.001). O

247

total de impactos negativos citados pelos visitantes do Santuário Ecológico foi igual a 28

248

(0.13 ± 0.39), contra 214 do passeio de observação de golfinhos (0.61 ± 0.78) (x2 = 30.316, p

249

< 0.0001). Em relação à percepção de impactos negativos, as categorias formuladas a partir

250

das respostas dos turistas estão apresentadas na Tabela 3.

251
252

Tabela 3. Categorias de impactos negativos percebidos e porcentagem de turistas que indicaram esses
impactos, nos passeios do Santuário Ecológico e de observação de golfinhos.
Santuário Ecológico de
Pipa

Observação de golfinhos

Geração de lixo

52%

28%

Perturbação dos animais

31%

36%

Excesso de visitantes/passeios

7%

2%

Má conduta do visitante

3%

–

Risco de atropelar os animais

-

7%

Poluição pelo combustível

-

31%

Invasão de hábitat

-

14%

17%

2%

Impacto Negativo

Respostas equivocadas

253

O Índice de Percepção Ambiental no Santuário Ecológico foi igual a 160 (0.78 ±

254

0.71), e no passeio de observação de golfinhos foi igual a -115 (-0.33 ± 1). O teste de Mann-

255

Whitney indicou diferenças significativas entre os índices dos passeios (Z = 11.3259, p <

256

0.0001). O IPASantuário apresentou um valor positivo e estatisticamente maior que o

257

IPAObservação de golfinhos, com valor negativo, sugerindo que foram indicados um maior número

258

de impactos positivos no Santuário Ecológico e um maior número de impactos negativos nos

259

passeios de observação de golfinhos.

30

260

3.2.

Percepções dos turistas acerca do aprendizado adquirido nos passeios

261

Em relação à contribuição do passeio para o aprendizado dos turistas, foi verificado

262

que entre aqueles que frequentaram o passeio no Santuário Ecológico, 71% informaram ter

263

agregado conhecimentos, 20% acreditam que tiveram conhecimentos preexistentes reforçados

264

e 9% que não trouxe nenhuma mudança. Para o passeio de observação de golfinhos, 59% dos

265

participantes disseram ter agregado conhecimento, 13% que o passeio reforçou seus

266

conhecimentos prévios e 28% que não trouxe nenhuma mudança. Houve diferenças

267

estatísticas entre as proporções de respostas dentro do mesmo passeio (Figura 2), indicando

268

que um maior número de pessoas agregou mais conhecimento em ambos os passeios. Quando

269

comparados os passeios entre si, apesar de existir uma maior proporção de turistas do

270

Santuário que relataram ter adquirido mais conhecimento (x2 = 1.108, p = 0.3347), ou

271

reforçado conhecimentos prévios (x2 = 1.485, p = 0.2963), só ocorreu diferença significativa

272

para o grupo de visitantes que disse que o passeio não trouxe mudança no conhecimento

273

prévio (x2 = 9.757, p = 0.0031).
80%
a
70%
60%

a

50%
40%
d

30%

Passeio de barco

b

20%

Santuário

b

c

10%
0%
Agregou novos
conhecimentos

Reforçou
conhecimentos
prévios

Não trouxe
conhecimentos

274
275
276
277
278

Figura 2. Proporção de respostas dos turistas entrevistados no Santuário Ecológico e passeio de
observação de golfinhos em relação ao aprendizado. Dentro do mesmo passeio e entre categorias de
respostas, as letras diferentes acima das barras indicam diferenças estatísticas significativas (p < 0.05) e
letras iguais, a ausência de tais diferenças (p > 0.05).

279

As categorias criadas para o aprendizado (Tabela 4) indicaram que 68% dos turistas do

280

Santuário Ecológico afirmaram ter adquirido conhecimento sobre a fauna e flora; já, na

281

observação de golfinhos, a maioria dos turistas (59%) afirmou ter adquirido conhecimento

282

sobre o local (praias e origem dos nomes das praias).

31

283
284
285

Tabela 4. Categorias de aprendizado de acordo com as repostas dos turistas e a porcentagem de turistas
que indicaram esses aprendizados, no passeio do Santuário Ecológico e no passeio de observação de
golfinhos.
Santuário Ecológico de
Pipa

Observação de golfinhos

68%

–

–

14%

Importância de cuidar da
natureza

21%

15%

Sobre o local

7%

59%

Outros

3%

8%

Não souberam dizer

3%

3%

Respostas equivocadas

4%

3%

Aprendizado
Sobre a fauna e flora
Sobre os golfinhos

286
287

3.3.

A influência das características socioeconômicas na percepção de impactos

288

ambientais

289

Para os turistas entrevistados no Santuário Ecológico, não houve diferenças

290

significativas entre o valor de IPAv obtido entre os grupos de idade, escolaridade e gênero

291

(Tabela 5), porém a característica “renda” apresentou diferenças significativas entre os grupos

292

“até 2 salários mínimos” e “6 a 10 salários” (H = 9.5173, p = 0.0377), e entre os grupos “3 a 5

293

salários” e “6 a 10 salários” (H = 9.5173, p = 0.0209); os turistas de maior renda perceberam,

294

em média, um maior número de impactos positivos do que aqueles com renda mais baixa.

295

Para o passeio de observação de golfinhos, não foram encontradas diferenças significativas

296

entre nenhum dos fatores socioeconômicos analisados, indicando que o número de impactos

297

ambientais percebidos foi semelhante entre os diferentes perfis comparados (Tabela 5).

298
299

Tabela 5. Média do IPA dos entrevistados no Santuário Ecológico e no passeio de observação de golfinhos,
de acordo com características socioeconômicas.

Gênero
Escolaridade

Santuário Ecológico

Observação de Golfinhos

IPAM

IPAM

Mulheres

0.83 ± 0.76a

-0.30 ± 1.03a

Homens

0.76 ± 0.66a

-0.38 ± 0.98a

Médio Completo

0.76 ± 0.68a

-0.31 ± 0.96a

Superior Completo

0.81 ± 0.73a

-0.34 ± 1.05a

32

Renda

Grupos de idade

Até 2 salários mínimos

0.54 ± 0.52a

-0.47 ± 0.76a

3 a 5 salários mínimos

0.7 ± 0.65a

-0.33 ± 1.06a

6 a 10 salários mínimos

0.99 ± 0.67b

-0.33 ± 1.08a

> 10 salários mínimos

0.71 ± 0.83ab

-0.2 ± 0.9a

18 a 29 anos

0.73 ± 0.75a

-0.39 ± 1.03a

30 a 39 anos

0.89 ± 0.69a

-0.27 ± 1.03a

40 a 49 anos

0.64 ± 0.74a

-0.28 ± 1.10a

50 a 59 anos

1.0 ± 0.61a

-0.13 ± 0.81a

Mais de 60 anos

a

300
301
302

-0.45 ± 0.52
0.75 ± 0.5a
* letras iguais colocadas na mesma coluna e referentes à mesma característica socioeconômica indicam não
haver diferenças significativas entre os dados, usando U de Mann-Whitney para gênero e escolaridade, e
Kruskall Wallis para idade e renda, post hoc Student-Newman-Keuls (p < 0.05).

303

4.

Discussão

304

Alguns estudos têm evidenciado que a percepção de turistas sobre os impactos

305

negativos causados pelas atividades que praticam é restrita (Lucas, 1979; Hillery et al., 2001).

306

Sendo pouco sensíveis à identificação de impactos negativos e mais tolerantes em relação à

307

gravidade desses impactos (Manning et al., 2004), restringem-se a perceber apenas os

308

impactos diretos causados por comportamentos destrutivos de outros visitantes (Hillery et al.,

309

2001). No entanto, nossos resultados sugerem uma possível mudança na forma de perceber

310

esses impactos.

311

Os turistas que participaram do passeio de observação de golfinhos, mesmo sem

312

receber intervenção educativa ou processo direto de conscientização durante a atividade,

313

conseguiram percebê-lo como responsável por impactos negativos e ainda foram capazes de

314

identificar quais são: a poluição pelo combustível, a invasão do hábitat marinho e o risco de

315

atropelamento dos animais. Isso pode ser um indício de que os turistas estão começando a

316

ficar mais sensíveis aos impactos das atividades praticadas. Uma das razões que pode

317

justificar a mudança é a crescente procura por esse tipo de turismo. Segundo Riper et al.

318

(2010), essa demanda traz como consequência o aumento dos impactos causados, tornando-os

319

mais visíveis e facilitando a percepção dos mesmos pelos turistas. Outra possibilidade para os

320

resultados encontrados é o fato de que a sociedade está cada vez mais em contato com a

321

problemática ambiental, evidenciada pela grande mídia, o que tem feito com que os turistas se

322

tornem cada vez mais rigorosos e sensíveis a estas questões (Lück, 2003). Segundo Sharpley

323

(2006), os turistas estão se tornando “mais verdes”, referindo-se à procura por atividades mais

324

sustentáveis e à exigência de experiências ambientalmente responsáveis, de forma que locais

325

mais impactados deixam de fazer parte dos destinos escolhidos por eles.

33

326

O valor positivo e elevado do IPA do Santuário Ecológico está diretamente

327

relacionado ao grande número de impactos positivos citados pelos turistas e a uma taxa

328

reduzida de impactos negativos. Isso pode estar associado à preocupação que os gestores

329

dessa atividade têm com a manutenção e a conservação da área, que é evidenciada através das

330

orientações que os turistas recebem em relação à conduta durante a visitação e também de

331

todo o suporte educacional distribuído no trajeto do passeio. Já no passeio de observação de

332

golfinhos, o valor negativo do IPA demonstra o elevado número de impactos negativos

333

citados pelos seus participantes, que pode estar relacionado à ausência de informações

334

fornecidas aos seus participantes.

335

Os participantes do passeio de observação de golfinhos deram destaque à perturbação

336

que as embarcações podem acarretar aos animais. Estudos realizados na Baía dos Golfinhos

337

comprovaram que a presença delas pode ser prejudicial aos golfinhos, seja pela alteração em

338

seus comportamentos, como forrageio e saltos (Valle e Mello, 2006), seja pela interferência

339

sonora das embarcações na comunicação desses animais (Albuquerque e Souto, 2013). Para

340

os entrevistados no Santuário Ecológico, a maior preocupação é com a geração de lixo, citada

341

pela maioria dos turistas, estando diretamente relacionada ao fato de que alguns deles

342

encontraram restos de embalagens plásticas deixados nas trilhas. Hillery et al. (2001)

343

ressaltam que a produção de lixo é um dos impactos mais observados por turistas, pois estes

344

são mais sensíveis em perceber os impactos ocasionados por terceiros.

345

Os turistas do Santuário Ecológico acreditam que esse passeio é uma forma de

346

conservar e manter a Mata Atlântica local; essa impressão pode estar associada ao fato de que

347

o valor cobrado na entrada é revertido para a manutenção da área, ficando evidente através da

348

organização e dedicação dos funcionários para com o espaço destinado à visitação. Alguns

349

turistas do passeio de observação de golfinhos sugeriram a criação de uma taxa que possa ser

350

revertida para a conservação da área onde os barcos realizam a observação dos animais; isso

351

demonstra que eles estão cientes da necessidade de estratégias para minimizar os impactos

352

dessas atividades. Essa disposição dos turistas em pagar taxas destinadas à conservação

353

ambiental também foi identificada por Mmopelwa et al. (2007), em seu estudo realizado na

354

Moremi Game Reserve, onde seus participantes estariam dispostos a pagar taxas maiores,

355

desde que os serviços fossem melhorados e os recursos investidos na conservação da

356

natureza. Outros estudos apontam que a escolha do destino e o retorno do turista a esses locais

34

357

são também influenciados pela existência de taxas ambientais aplicadas à conservação da

358

biodiversidade (Krug et al., 2002; Walpole et al, 2001).

359

A categoria “conscientização” foi a mais citada pelos turistas dentro do Santuário

360

Ecológico, possivelmente porque esse passeio possui uma proposta de educação ambiental e

361

informações relevantes para a conscientização de seus participantes. O elevado número de

362

respostas equivocadas dadas pelos entrevistados do passeio de observação de golfinhos pode

363

indicar uma dificuldade dos turistas em associar essa atividade a impactos positivos, tendo em

364

vista que os impactos negativos estão mais evidentes e o passeio não possui nenhum tipo de

365

intervenção para a conscientização. Mesmo assim, a categoria “conscientização” foi

366

considerada um impacto positivo para essa atividade, sendo apontada pelos turistas como uma

367

potencial ferramenta dentro desse passeio. As intervenções educativas associadas à

368

interpretação e a processos de sensibilização devem ser inseridas nesse tipo de passeio, assim

369

como sugerido por Orams (1997), trazendo benefícios aos turistas, que ficarão satisfeitos em

370

receber informações consideradas relevantes, e aumentando a qualidade da atividade que

371

realizam. Além disso, ainda podem trazer benefícios indiretos, contribuindo para que os

372

turistas adquiram comportamentos pró-conservação, como filiação em organizações

373

ambientais, apoio financeiro e pequenas atitudes diárias.

374

A maioria dos turistas afirma ter agregado conhecimento, e a construção do

375

aprendizado esteve diretamente relacionada a intervenções que os turistas receberam nessas

376

atividades. Isso demonstra que a educação ambiental atrelada ao turismo pode trazer grandes

377

benefícios no sentido de educar e subsidiar debates e reflexões acerca das problemáticas

378

ambientais. Poon (1992) acredita numa transformação de “antigos” turistas em “novos”

379

turistas, que estão à procura de atividades que lhe permitam uma maior compreensão do meio.

380

Segundo Gilbert (1997), os turistas estão cada vez mais interessados em se envolver e

381

aprender com o meio ambiente nos locais visitados, e considera que educá-los é um dos

382

principais mecanismos para a conservação de áreas protegidas. Lück (2003) analisa que a

383

forma como os turistas interpretam o que lhes é ensinado pode diminuir consideravelmente os

384

impactos negativos associados a essas atividades, o que vai além do papel educativo que

385

ocorre com essas intervenções. Estes resultados têm implicações significativas na gestão

386

desses passeios. Silva e Costa Neto (2007) destacam o papel fundamental da educação

387

ambiental como instrumento de planejamento para minimizar os impactos e contribuir para o

388

desenvolvimento de um turismo mais sustentável.
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389

Compete salientar que, embora os turistas tenham adquirido conhecimento em ambos

390

os passeios, a qualidade dessas informações no sentido de contribuir para a conservação do

391

meio ambiente ou de incentivar atitudes pró-conservação é distinta. Lück (2003), em seu

392

trabalho realizado na Nova Zelândia com turismo de vida selvagem, onde os turistas podem

393

nadar com golfinhos, evidenciou que nesse tipo de passeio os turistas têm grande interesse em

394

receber informações acerca dos mamíferos marinhos e do ambiente marinho. É importante

395

comentar que não existiu uma pergunta relacionada a este tema, mas sim um campo aberto a

396

sugestões, onde os participantes declararam o desejo de receber tais informações. Um estudo

397

realizado por Ballantyne et al. (2009) e desenvolvido com turistas constatou que, quando os

398

mesmos visitaram o local de desova de tartarugas marinhas, se mostraram preocupados com

399

os impactos que a atividade exercia sobre a vida e reprodução desses animais e foram a favor

400

da inclusão de intervenções educativas relacionadas à conservação e à redução máxima dos

401

impactos ocasionados por eles, mesmo que isso limitasse suas experiências. Tal resultado

402

permitiu a reflexão a respeito de uma melhoria na gestão turística dessa atividade, de forma a

403

encontrar meios educativos que possam contribuir para a redução do incômodo a esses

404

animais.

405

Em nosso estudo, gênero, faixa etária e escolaridade não foram fatores que

406

interferiram nas percepções dos visitantes. Segundo Silva et al (2005), apesar das diferenças

407

entre esses grupos dentro da sociedade, pode existir uma identidade em relação a alguns

408

valores e ideologias compartilhados entre eles. Além disso, a crescente sensibilização para

409

questões ambientais nos últimos anos pode explicar essa ausência de influência através da

410

afirmação de que os antigos pontos de vista estão sendo gradativamente substituídos por

411

novos pontos de vista, mais comuns, considerando um maior acesso das pessoas às

412

informações (Hillery et al., 2001).

413

A renda foi a única característica que apresentou diferenças nas percepções dos

414

visitantes, sendo observada apenas no passeio do Santuário Ecológico, de forma que os

415

indivíduos com renda inferior perceberam menos impactos do que turistas com maiores

416

rendas. Meric e Hunt (1998) afirmam que ecoturistas costumam ter como perfil: meia-idade,

417

ensino superior e rendas mais elevadas que viajantes em geral. Talvez os turistas com maior

418

renda possam participar de passeios de contato com a natureza com maior frequência, o que

419

pode ter contribuído para sensibilização e formação de um ponto de vista mais crítico sobre os

420

impactos ambientais associados a passeios turísticos. A presença de visitantes com rendas
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421

mais baixas no Santuário Ecológico pode estar associada ao baixo custo dessa atividade, que

422

permite o acesso de todos.

423

5.

Considerações finais

424

A presente pesquisa demonstra que os turistas que frequentam o local do estudo estão

425

bastante sensíveis aos possíveis impactos ambientais causados pelas atividades de turismo na

426

região e possuem a capacidade de identificá-los. Isso sugere um provável aumento no número

427

de impactos negativos, que pode estar associado ao crescimento da procura por essas

428

atividades. Além disso, os turistas têm se mostrado inseridos em um processo de

429

transformação, tornando-se mais críticos e ambientalmente conscientes. A influência do tipo

430

de passeio nas percepções e aprendizado dos seus participantes merece destaque, pois

431

comprova o papel da educação ambiental na aprendizagem, sensibilização e conscientização

432

dos turistas, sendo uma importante ferramenta para gerar debates e reflexões acerca da

433

problemática ambiental.

434

Investigar as percepções de turistas pode gerar informações úteis para aprimorar a

435

gestão do turismo de contato com a natureza, e os dados obtidos podem ser utilizados como

436

subsídios para uma melhoria do serviço oferecido, para a redução de impactos ambientais e

437

para a efetividade dos processos de educação, sensibilização e conscientização dos

438

participantes dessas atividades. Ficou evidenciada aqui a necessidade de uma readequação do

439

passeio de observação de golfinhos, pois houve uma forte associação deste com impactos

440

negativos. Dessa forma, sugerimos a inserção de um programa de educação ambiental, com

441

treinamento adequado à tripulação, de forma que possam associar o momento de lazer dos

442

turistas com aprendizado, sensibilização e conscientização.

443
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Convidamos o(a) Sr(a) para participar da Pesquisa “Percepção de turistas sobre o impacto de
passeios de contato com a natureza e sua influência na conservação ambiental”, conforme
inserção na Plataforma Brasil sob a responsabilidade da pesquisadora Rafaela Cristina Faria
de Souza, a qual pretende acessar sua compreensão sobre os impactos do ecoturismo. Sua
participação é voluntária e se dará por meio do preenchimento de um questionário, realizado
no momento de sua aceitação.
Não existem riscos físicos decorrentes de sua participação na pesquisa, e, caso sinta algum
tipo de constrangimento ou desconforto durante o processo de preenchimento, comunique ao
pesquisador. Se depois de consentir sua participação o(a) Sr(a) desistir de continuar
participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da
pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum
prejuízo a sua pessoa.
O(a) Sr(a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração.
Esclareço ainda que após a conclusão da pesquisa todo material a ela relacionado será
depositado no Laboratório de Etologia Teórica e Aplicada vinculado ao Curso de Mestrado
em Ecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no prazo máximo de 5 anos,
sendo posteriormente destruídos, não restando nada que venha a comprometer o anonimato de
sua participação.
Nos casos de dúvidas e esclarecimentos o(a) Sr(a) deve procurar a pesquisadora
Rafaela Cristina Faria de Souza, Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmão, Recife –
Pernambuco, Brasil – Laboratório de Etologia Teórica e Aplicada LETA, telefones
(81)95181802, e-mail: rafa1503@gmail.com.
Caso suas dúvidas não sejam resolvidas pelos pesquisadores ou seus direitos, negados,
favor recorrer ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco, localizado à
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Programa de Pós Graduação em Ecologia

Departamento de Biologia, Rua Dom Manoel de Medeiros s/n, Dois Irmãos, Recife-PE – Brasil, CEP: 52171900 Fone: 3320-6359 ou 3320-6332 Home Page: www.ppge.ufrpe.br.

Av. Agamenon Magalhães, S/N, Santo Amaro, Recife-PE, ou pelo telefone (81)3183.3775 ou
e-mail: comitê.etica@upe.pe.gov.br.
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Eu, ______________________________________________, após ter recebido todos
os esclarecimentos e ciente dos meus direitos, concordo em participar da pesquisa
“Percepção de turistas sobre o impacto de passeios de contato com a natureza e sua
influência na conservação ambiental”, bem como autorizo a divulgação e a publicação de
toda informação por ela transmitida em publicações e eventos de caráter científico. Dessa
forma, assino este termo, juntamente com o pesquisador, em duas vias de igual teor, ficando
uma via sob meu poder e outra em poder da pesquisadora.

Local: ______________ Data: ____/____/____
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purposes, as long as they credit the author(s), do not represent the author as endorsing their
adaptation of the article, and do not modify the article in such a way as to damage the author’s
honor or reputation.
Creative

Commons

Attribution-NonCommercial-NoDerivs

(CC

BY-NC-ND)

For non-commercial purposes, lets others distribute and copy the article, and to include in a
collective work (such as an anthology), as long as they credit the author(s) and provided they
do not alter or modify the article.
The open access publication fee for this journal is USD 1800, excluding taxes. Learn more
about Elsevier’s pricing policy: http://www.elsevier.com/openaccesspricing.
Language (usage and editing services)
Please write your text in good English (American or British usage is accepted, but not a
mixture of these). Authors who feel their English language manuscript may require editing to
eliminate possible grammatical or spelling errors and to conform to correct scientific English
may wish to use the English Language Editing service available from Elsevier’s WebShop
(http://webshop.elsevier.com/languageediting/)

or

visit

our

customer

support

site

(http://support.elsevier.com) for more information.
Submission
Our online submission system guides you stepwise through the process of entering your
article details and uploading your files. The system converts your article files to a single PDF
file used in the peer-review process. Editable files (e.g., Word, LaTeX) are required to typeset
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your article for final publication. All correspondence, including notification of the Editor’s
decision and requests for revision, is sent by e-mail.
Submit your article
Please submit your article via http://ees.elsevier.com/jtma
Articles using quantitative methods
Please note that Tourism Management requires that:
a) You attach a copy of the questionnaire – this may be in the original language but where
possible a translation in English is appreciated;
b) A list of the items used in scaled data is required that shows the means, standard
deviations, skew and kurtosis is requested. Many statistical techniques make assumptions of
normality and referees and readers need to know that data does or does not conform to this
requirement. The tables may be added as an appendix;
c) The use of structural equation modelling is a popular technique, and hence referees would
wish to know not only that data meets the requirement of normality (and if not, what has been
done about it) but also how missing data have been treated. It is a common requirement that
not only are indices of fit reported, but also a covariance matrix is provided and critical ratios
and average variance extracted are also reported;
d) Testing of the adequacy of the sample size should be undertaken; and
e) Details as to the means of collecting the sample should be provided.
Articles using qualitative research
Please note that Tourism Management requires that:
a) A clear statement accompanies the article as to the nature of the research paradigm adopted
by the researcher;
b) A clear statement is made as to how respondents were selected;
c) If the paper is written from other than a critical analyst perspective please provide
statements as to how the credibility of interpretation was tested;
d) if the paper is written from a critical analyst perspective please provide statements as to the
researcher’s agenda;
e) In most cases referees will be looking for a statement about the researcher’s “place” in the
research process. I the case of a post-positivist stance being adopted than there should be a
couple of sentences acknowledging that and indicating why it was thought appropriate.
Articles using mixed methods
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Please note that Tourism Management requires that:
a) Consideration is paid to the above points;
b) Every attempt must be made to ensure transparency as to the nature of the data and its
collection for the benefit of referees and potential readers.
NEW SUBMISSIONS
Submission to this journal proceeds totally online and you will be guided stepwise through the
creation and uploading of your files. The system automatically converts your files to a single
PDF file, which is used in the peer-review process.
As part of the Your Paper Your Way service, you may choose to submit your manuscript as a
single file to be used in the refereeing process. This can be a PDF file or a Word document, in
any format or lay-out that can be used by referees to evaluate your manuscript. It should
contain high enough quality figures for refereeing. If you prefer to do so, you may still
provide all or some of the source files at the initial submission. Please note that individual
figure files larger than 10 MB must be uploaded separately.
References
There are no strict requirements on reference formatting at submission. References can be in
any style or format as long as the style is consistent. Where applicable, author(s) name(s),
journal title/book title, chapter title/article title, year of publication, volume number/book
chapter and the pagination must be present. Use of DOI is highly encouraged. The reference
style used by the journal will be applied to the accepted article by Elsevier at the proof stage.
Note that missing data will be highlighted at proof stage for the author to correct.
Formatting requirements
There are no strict formatting requirements but all manuscripts must contain the essential
elements needed to convey your manuscript, for example Abstract, Keywords, Introduction,
Materials and Methods, Results, Conclusions, Artwork and Tables with Captions.
If your article includes any Videos and/or other Supplementary material, this should be
included

in

your

initial

submission

for

peer

review

purposes.

Divide the article into clearly defined sections.
Line Numbering Text
Please ensure your paper has consecutive line numbering this is an essential peer review
requirement.
Figures and tables embedded in text
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Please ensure the figures and the tables included in the single file are placed next to the
relevant text in the manuscript, rather than at the bottom or the top of the file.
REVISED SUBMISSIONS
Use of word processing software
Regardless of the file format of the original submission, at revision you must provide us with
an editable file of the entire article. Keep the layout of the text as simple as possible. Most
formatting codes will be removed and replaced on processing the article. The electronic text
should be prepared in a way very similar to that of conventional manuscripts (see also the
Guide to Publishing with
Elsevier:

http://www.elsevier.com/guidepublication).

See

also

the

section

on

Electronicartwork.
To avoid unnecessary errors you are strongly advised to use the “spell-check” and “grammarcheck” functions of your word processor.
Article structure
Subdivision - numbered sections
Divide your article into clearly defined and numbered sections. Subsections should be
numbered 1.1 (then 1.1.1, 1.1.2...), 1.2, etc. (the abstract is not included in section
numbering). Use this numbering also for internal cross-referencing: do not just refer to “the
text”. Any subsection may be given a brief heading. Each heading should appear on its own
separate line.
Theory
A Theory section should extend, not repeat, the background to the article already dealt with in
the Introduction and lay the foundation for further work. In contrast, a Calculation section
represents a practical development from a theoretical basis.
Material and Methods
Provide sufficient detail to allow the work to be reproduced. Methods already published
should be indicated by a reference: only relevant modifications should be described.
Vitae
Authors are asked to provide a short bibliographic note for each author of approximately
100 words and no longer than 120 words, accompanied by a passport-style photograph. These
will be reproduced at the end of the article.
Essential title page information

49

• Title. Concise and informative. Titles are often used in information-retrieval systems. Avoid
abbreviations and formulae where possible.
• Author names and affiliations. Please clearly indicate the given name(s) and family
name(s) of each author and check that all names are accurately spelled. Present the authors’
affiliation addresses (where the actual work was done) below the names. Indicate all
affiliations with a lower-case superscript letter immediately after the author’s name and in
front of the appropriate address. Provide the full postal address of each affiliation, including
the country name and, if available, the e-mail address of each author.
• Corresponding author. Clearly indicate who will handle correspondence at all stages of
refereeing and publication, also post-publication. Ensure that the e-mail address is given
and that contact details are kept up to date by the corresponding author.
• Present/permanent address. If an author has moved since the work described in the article
was done, or was visiting at the time, a “Present address” (or “Permanent address”) may be
indicated as a footnote to that author’s name. The address at which the author actually did the
work must be retained as the main, affiliation address. Superscript Arabic numerals are used
for such footnotes.
Abstract
A concise and factual abstract is required. The abstract should state briefly the purpose of the
research, the principal results and major conclusions. An abstract is often presented separately
from the article, so it must be able to stand alone. For this reason, References should be
avoided, but if essential, then cite the author(s) and year(s). Also, non-standard or uncommon
abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in
the abstract itself. The abstract should not exceed 150 words.
Graphical abstract
Although a graphical abstract is optional, its use is encouraged as it draws more attention to
the online article. The graphical abstract should summarize the contents of the article in a
concise, pictorial form designed to capture the attention of a wide readership. Graphical
abstracts should be submitted as a separate file in the online submission system. Image size:
Please provide an image with a minimum of 531 × 1328 pixels (h × w) or proportionally
more. The image should be readable at a size of 5 × 13 cm using a regular screen resolution of
96

dpi.

Preferred

file

types:

TIFF,

EPS,

PDF

or

MS

Office

files.

See

http://www.elsevier.com/graphicalabstracts for examples.
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Authors can make use of Elsevier’s Illustration and Enhancement service to ensure the best
presentation of their images and in accordance with all technical requirements: Illustration
Service.
Highlights
Highlights are a short collection of bullet points that convey the core findings of the article.
Highlights should be submitted in a separate file in the online submission system. Please use
“Highlights” in the file name and include 3 to 5 bullet points (maximum 85 characters,
including spaces, per bullet point). See http://www.elsevier.com/highlights for examples.
Keywords
Immediately after the abstract, provide a maximum of 8 keywords, avoiding general and
plural terms and multiple concepts (avoid, for example, “and”, “of”). Be sparing with
abbreviations: only abbreviations firmly established in the field may be eligible.
Footnotes
Authors are asked to keep the use of footnotes to a minimum and not to use more than five
footnotes to better ensure the flow of the text. Number them consecutively throughout the
article, using superscript Arabic numbers. Many wordprocessors build footnotes into the text,
and this feature may be used. Should this not be the case, indicate the position of footnotes in
the text and present the footnotes themselves separately at the end of the article. Do not
include footnotes in the Reference list.
Table footnotes
Indicate each footnote in a table with a superscript lowercase letter
Acknowledgements
Include acknowledgements on the title page, as a footnote to the title or otherwise. List here
those individuals who provided help during the research (e.g., providing language help,
writing assistance or proof reading the article, etc.). Please avoid including any
acknowledgements or personal information that might identify you in the body of the
paper.
Electronic artwork
General points
• Make sure you use uniform lettering and sizing of your original artwork.
• Preferred fonts: Arial (or Helvetica), Times New Roman (or Times), Symbol, Courier.
• Number the illustrations according to their sequence in the text.
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• Use a logical naming convention for your artwork files.
• Indicate per figure if it is a single, 1.5 or 2-column fitting image.
• For Word submissions only, you may still provide figures and their captions, and tables
within a single file at the revision stage.
• Please note that individual figure files larger than 10 MB must be provided in separate
source files.
A detailed guide on electronic artwork is available on our website:
http://www.elsevier.com/artworkinstructions.
You are urged to visit this site; some excerpts from the detailed information are given
here.
Formats
Regardless of the application used, when your electronic artwork is finalized, please “save as”
or convert the images to one of the following formats (note the resolution requirements for
line drawings, halftones, and line/halftone combinations given below):
EPS (or PDF): Vector drawings. Embed the font or save the text as “graphics”.
TIFF (or JPG): Color or grayscale photographs (halftones): always use a minimum of 300 dpi.
TIFF (or JPG): Bitmapped line drawings: use a minimum of 1000 dpi.
TIFF (or JPG): Combinations bitmapped line/half-tone (color or grayscale): a minimum of
500 dpi is required.
Please do not:
• Supply files that are optimized for screen use (e.g., GIF, BMP, PICT, WPG); the resolution
is too low.
• Supply files that are too low in resolution.
• Submit graphics that are disproportionately large for the content.
Color artwork
Please make sure that artwork files are in an acceptable format (TIFF (or JPEG), EPS (or
PDF), or MS Office files) and with the correct resolution. If, together with your accepted
article, you submit usable color figures then Elsevier will ensure, at no additional charge, that
these figures will appear in color online (e.g., ScienceDirect and other sites) regardless of
whether or not these illustrations are reproduced in color in the printed version. For color
reproduction in print, you will receive information regarding the costs from Elsevier
after receipt of your accepted article. Please indicate your preference for color: in print or
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online only. For further information on the preparation of electronic artwork, please see
http://www.elsevier.com/artworkinstructions.
Please note: Because of technical complications that can arise by converting color figures to
“gray scale” (for the printed version should you not opt for color in print) please submit in
addition usable black and white versions of all the color illustrations.
Figure captions
Ensure that each illustration has a caption. A caption should comprise a brief title (not on the
figure itself) and a description of the illustration. Keep text in the illustrations themselves to a
minimum but explain all symbols and abbreviations used.
Tables
Please submit tables as editable text and not as images. Tables can be placed either next to the
relevant text in the article, or on separate page(s) at the end. Number tables consecutively in
accordance with their appearance in the text and place any table notes below the table body.
Be sparing in the use of tables and ensure that the data presented in them do not duplicate
results described elsewhere in the article. Please avoid using vertical rules.
References
Citation in text
Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list (and
vice versa). Any references cited in the abstract must be given in full. Unpublished results and
personal communications are not recommended in the reference list, but may be mentioned in
the text. If these references are included in the reference list they should follow the standard
reference style of the journal and should include a substitution of the publication date with
either “Unpublished results” or “Personal communication”. Citation of a reference as “in
press” implies that the item has been accepted for publication.
Web references
As a minimum, the full URL should be given and the date when the reference was last
accessed. Any further information, if known (DOI, author names, dates, reference to a source
publication, etc.), should also be given. Web references can be listed separately (e.g., after the
reference list) under a different heading if desired, or can be included in the reference list.
Reference management software
Most Elsevier journals have a standard template available in key reference management
packages. This covers packages using the Citation Style Language, such as Mendeley
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(http://www.mendeley.com/features/reference-manager) and also others like EndNote
(http://www.endnote.com/support/enstyles.asp)

and

Reference

Manager

(http://refman.com/support/rmstyles.asp). Using plug-ins to word processing packages which
are available from the above sites, authors only need to select the appropriate journal template
when preparing their article and the list of references and citations to these will be formatted
according to the journal style as described in this Guide. The process of including templates in
these packages is constantly ongoing. If the journal you are looking for does not have a
template available yet, please see the list of sample references and citations provided in this
Guide to help you format these according to the journal style.
If you manage your research with Mendeley Desktop, you can easily install the reference style
for this journal by clicking the link below:
http://open.mendeley.com/use-citation-style/tourism-management
When preparing your manuscript, you will then be able to select this style using the Mendeley
plug-ins for Microsoft Word or LibreOffice. For more information about the Citation Style
Language, visit http://citationstyles.org.
Reference formatting
There are no strict requirements on reference formatting at submission. References can be in
any style or format as long as the style is consistent. Where applicable, author(s) name(s),
journal title/book title, chapter title/article title, year of publication, volume number/book
chapter and the pagination must be present. Use of DOI is highly encouraged. The reference
style used by the journal will be applied to the accepted article by Elsevier at the proof stage.
Note that missing data will be highlighted at proof stage for the author to correct. If you do
wish to format the references yourself they should be arranged according to the following
examples:
APA (American Psychological Association)
Text: Citations in the text should follow the referencing style used by the American
Psychological Association. You are referred to the Publication Manual of the American
Psychological Association, Sixth Edition, ISBN 978-1-4338-0561-5, copies of which may be
ordered from http://books.apa.org/books.cfm?id=4200067 or APA Order Dept., P.O.B. 2710,
Hyattsville, MD 20784, USA or APA, 3 Henrietta Street, London, WC3E 8LU, UK. Details
concerning

this

referencing

style

can

also

be

found

athttp://linguistics.byu.edu/faculty/henrichsenl/apa/apa01.html.
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List: references should be arranged first alphabetically and then further sorted chronologically
if necessary. More than one reference from the same author(s) in the same year must be
identified by the letters “a”, “b”, “c”, etc., placed after the year of publication.
Examples:
Reference to a journal publication:
Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton, R. A. (2010). The art of writing a scientific
article. Journal of Scientific Communications, 163, 51-59.
Reference to a book:
Strunk, W., Jr., & White, E. B. (2000). The elements of style. (4th ed.). New York:
Longman, (Chapter 4).
Reference to a chapter in an edited book:
Mettam, G. R., & Adams, L. B. (2009). How to prepare an electronic version of your article.
In B. S. Jones, & R. Z. Smith (Eds.), Introduction to the electronic age (pp. 281-304). New
York: E-Publishing Inc.
AudioSlides
The journal encourages authors to create an AudioSlides presentation with their published
article. AudioSlides are brief, webinar-style presentations that are shown next to the online
article on ScienceDirect. This gives authors the opportunity to summarize their research in
their own words and to help readers understand what the paper is about. More information
and examples are available at http://www.elsevier.com/audioslides. Authors of this journal
will automatically receive an invitation e-mail to create an AudioSlides presentation after
acceptance of their paper.
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Submission checklist
The following list will be useful during the final checking of an article prior to sending it to
the journal for review. Please consult this Guide for Authors for further details of any item.
Ensure that the following items are present:
One author has been designated as the corresponding author with contact details:
• E-mail address
• Full postal address
All necessary files have been uploaded, and contain:
• Keywords
• All figure captions
• All tables (including title, description, footnotes)
Further considerations
• Manuscript has been “spell-checked” and “grammar-checked”
• All references mentioned in the Reference list are cited in the text, and vice versa
• Permission has been obtained for use of copyrighted material from other sources (including
the Internet)
Printed version of figures (if applicable) in color or black-and-white
• Indicate clearly whether or not color or black-and-white in print is required.
• For reproduction in black-and-white, please supply black-and-white versions of the figures
for printing purposes.
For

any

further

information

please

visit

our

customer

support

site:

athttp://support.elsevier.com.
Use of the Digital Object Identifier
The Digital Object Identifier (DOI) may be used to cite and link to electronic documents. The
DOI consists of a unique alpha-numeric character string which is assigned to a document by
the publisher upon the initial electronic publication. The assigned DOI never changes.
Therefore, it is an ideal medium for citing a document, particularly “Articles in press”
because they have not yet received their full bibliographic information. Example of a
correctly given DOI (in URL format; here an article in the journal Physics Letters B):
http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2010.09.059.
When you use a DOI to create links to documents on the web, the DOIs are guaranteed never
to change.
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Online proof correction
Corresponding authors will receive an e-mail with a link to our online proofing system,
allowing annotation and correction of proofs online. The environment is similar to MS Word:
in addition to editing text, you can also comment on figures/tables and answer questions from
the Copy Editor. Web-based proofing provides a faster and less error-prone process by
allowing you to directly type your corrections, eliminating the potential introduction of errors.
If preferred, you can still choose to annotate and upload your edits on the PDF version. All
instructions for proofing will be given in the e-mail we send to authors, including alternative
methods to the online version and PDF.
We will do everything possible to get your article published quickly and accurately.
Please use this proof only for checking the typesetting, editing, completeness and correctness
of the text, tables and figures. Significant changes to the article as accepted for publication
will only be considered at this stage with permission from the Editor. It is important to ensure
that all corrections are sent back to us in one communication. Please check carefully before
replying, as inclusion of any subsequent corrections cannot be guaranteed. Proofreading is
solely your responsibility.
Offprints
The corresponding author, at no cost, will be provided with a personalized link providing 50
days free access to the final published version of the article on ScienceDirect. This link can
also be used for sharing via email and social networks. For an extra charge, paper offprints
can be ordered via the offprint order form which is sent once the article is accepted for
publication. Both corresponding and co-authors may order offprints at any time via Elsevier’s
WebShop

(http://webshop.elsevier.com/myarticleservices/offprints).

Authors

requiring

printed copies of multiple articles may use Elsevier WebShop’s “Create Your Own Book”
service

to

collate

multiple

articles

within

a

single

cover

(http://webshop.elsevier.com/myarticleservices/booklets).
.
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