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Explicitando o alto potencial do ecoturismo e do turismo rural, os veículos de informações 
vêm se interando e agregando maior atenção a este assunto. Apesar do grande incremento 
de páginas que são disponibilizadas todos os dias nos meios digitais, a Internet não 
progrediu a ponto de filtrar a qualidade e a veracidade das informações ali apresentadas. 
Nos portais de busca, a resultante da pesquisa por determinado assunto de interesse, pode 
haver inconsistências, ambiguidades e informações divergentes. Existindo a real 
necessidade de se verificar a qualidade das informações para o público sem prévio 
conhecimento. Em meio ao exposto, este trabalho objetivou avaliar a qualidade das 
informações disponibilizadas por web sites brasileiros sobre o ecoturismo e turismo rural. 
Para isso, o Google foi o mecanismo de busca escolhido para a realização da pesquisa. 
Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: ecoturismo, turismo rural. Para a seleção dos 
sites avaliados, verificou-se que o mecanismo de busca ordena de forma decrescente os 
web sites de acordo com sua relevância ao tema pesquisado e o numero de visitas. Assim 
os mais relevantes e mais visitados apareceram primeiro. Foram selecionadas ao acaso, 
para serem avaliadas, 100 páginas encontradas no portal do Google. Após, as mesmas 
foram avaliadas de acordo com os indicadores de qualidade (conteúdo disponibilizado, 
tratamento da informação, compatibilidade do sistema com o contexto e linguagem do 
usuário e suporte ao usuário). Cada categoria avaliada recebeu uma pontuação de 0 a 4. 
Foram considerados o somatório total de pontos e o número de pontos para extrair o 
percentual de pontuação total. Posteriormente, a percentagem foi tabulada nas seguintes 
categorias: 0 à 20% - péssimo, 21 à 40% - ruim, 40 à 60% - regular, 60 à 80% - bom e 
acima de 80% - excelente. Aplicados os indicadores de qualidade e extraídos os 
percentuais, foi encontrado que 40% dos web sites pesquisados apresentaram informações 
enquadradas na categoria bom, 20% na categoria excelente, 25% na categoria regular e 
15% na categoria ruim. Por fim, foi observado que os sites brasileiros são uma boa fonte 
para assuntos relacionados ao ecoturismo e turismo rural. Porém, devido à Internet não 
oferecer um filtro que faça a análise e a veracidade das informações contidas em suas web 
páginas, é necessário que o leitor se atente a possíveis informações errôneas e a dados 
ambíguos. 
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