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Resumo  

O Turismo de Aventura é um dos segmentos do turismo que tem demonstrado um 
grande crescimento no mundo inteiro, em razão das inúmeras atividades que se 
pode praticar e também pela grande variedade de destinos que existe ao redor do 
planeta. Por possuir um grande número de praticantes de várias idades, tem sido um 
grande gerador de renda e empregos no mercado do turismo. Esta movimentação 
faz com que se torne importante conhecer os procedimentos envolvidos nestas 
atividades, analisando, principalmente, aspectos da segurança das práticas, para 
garantir a integridade dos adeptos desta modalidade. Também é fundamental que se 
avalie a sustentabilidade das áreas onde as práticas de aventura acontecem, pois a 
grande maioria das atividades são praticadas na natureza, com riscos de causar 
prejuízos aos ecossistemas naturais. Daí a necessidade de se produzirem 
informações e novos dados que fundamentem um planejamento desta atividade 
turística. 

Introdução  

O turismo de aventura é um dos segmentos do mercado turístico cujo atrativo 
principal é a prática de atividades que proporcionam às pessoas a sensação de 
adrenalina, atividades de aventura de carácter recreativo e não competitivo, que 
envolvem desafios e riscos, e que pode ser praticado em qualquer espaço: natural, 
urbano e locais construídos pelo homem. (Spink et al, 2005)  

Associado a prática de atividades que exigiam mais preparo físico e possibilitavam 
maior emoção em suas realizações, este segmento do turismo vem se tornando 
cada vez mais popular e, portanto, ganhando importância para o mercado turístico. 
(Spinket al, 2005). 

A prática do turismo de aventura, porém, pode trazer problemas, como os impactos 
ambientais decorrentes das atividades praticadas, pois as pessoas interferem nos 
ecossistemas, nas paisagens, como ocorre, por exemplo, na exploração de 
cavernas, em que a presença humana pode impactar o habitat de seres vivos 
adaptados a lugares escuros e silenciosos. A presença da luz artificial das lanternas 
e o ruído da presença humana pode interferir nos hábitos de vida destes 
organismos. Em áreas montanhosas, com a presença de cachoeiras e matas 
tropicais, a abertura de trilhas significa desmatamento, impactos no solo e na fauna 
local, afetando significativamente a biodiversidade da área. (Galindo et al, 2004)   

A prática destas atividades requer, ainda, condições de segurança ideais para que 
as pessoas não se machuquem ou se acidentem, entre elas é o uso de 
equipamentos, que variam de acordo com o tipo de atividade que a pessoa está 
praticando como capacetes, coletes protetores, óculos de proteção, colete salva 
vidas (no caso de atividades na água). Além disso, as pessoas precisam conhecer 



outros procedimentos de segurança, sobretudo para os casos de emergência, além 
dos cuidados preventivos para evitar acidentes. As medidas de segurança devem 
garantir um menor risco aos praticantes do turismo de aventura e que estes possam 
usufruir da atividade com maior satisfação. (Canas et al, 2004) 

Objetivos  

Avaliar as práticas do turismo de aventura quanto às condições de segurança da 
atividade e impactos produzidos nos locais onde se realizam. 

Elaborar recomendações para os praticantes desta modalidade de turismo para que 
reduzam os riscos da atividade e os impactos ambientais que esta pode produzir. 

Mapear as áreas de ocorrência das atividades ligadas ao turismo de aventura na 
Região Metropolitana de São Paulo, identificando as áreas de maiores riscos 
ambientais. 

Metodologia  

Empregou-se para este estudo o levantamento de bibliografia específica sobre o 
tema e a visita de observação a locais frequentados para as atividades de turismo 
de aventura. Os dados serão organizados, analisados e discutidos com base na 
bibliografia específica. Com o emprego de aparelho de GPS nas áreas estudas e de 
base cartográfica levantada, será feito o georreferenciamento e mapeamento das 
áreas identificadas como áreas de ocorrências destas atividades 

Desenvolvimento 

Após o levantamento de dados e informações sobre a prática do turismo de aventura 
junto à ABETA (Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de 
Aventura), devem ser visitados alguns locais frequentados para as atividades de 
turismo de aventura próximos à cidade de São Paulo. O estudo inclui ainda uma 
etapa de realização de georreferenciamento e mapeamento das áreas identificadas 
como áreas de ocorrências destas atividades 

Como a prática de atividades de aventura requer muita atenção, pois elas são muito 
complexas e exigem extremo cuidado na parte da segurança, pois o risco de 
acidentes é grande, pretende-se propor uma série de recomendações aos 
praticantes e às localidades receptoras, incluindo dicas para o treinamento e 
capacitação de profissionais que auxiliam os turistas durante as atividades. 



Resultados Preliminares 

          O Turismo de Aventura é um dos segmentos mais complexos no mercado do 
turismo mundial, pois ele engloba uma série de processos fundamentais para a 
prática de suas atividades principalmente em questão da segurança e da 
sustentabilidade, pois sem elas o segmento de aventura nem iria existir, é muito 
importante que as atividades tenham segurança, pois senão iriam ocorrer muitos 
acidentes, seriam muitos ferimentos graves e até mortes, e a sustentabilidade é 
muito importante também, para que ao praticar as atividades as pessoas não 
estejam produzindo danos ao ambiente. Portanto a segurança e a sustentabilidade 
são os tópicos essenciais para o Turismo de Aventura.  

Um destino do turismo de aventura visitado neste estudo demonstrou que a 
segurança e a sustentabilidade são uma preocupação constante entre os 
empreendedores do segmento. O conhecido município de Brotas, no estado de São 
Paulo, tem no turismo de aventura seu principal atrativo. A preocupação pode ser 
notada com a realização do rafting, onde profissionais treinados reúnem-se antes da 
atividade, explicando todos os procedimentos de segurança aos praticantes. Em 
seguida, é feito um alongamento antes das pessoas entrarem nos botes, e durante a 
atividade, há profissionais que ficam ao redor o grupo, para socorrer imediatamente 
a pessoa que cair na água acidentalmente. O município possui muitos parques 
naturais, muitas delas com Mata Atlântica preservada. Os parques são protegidos 
por unidades de conservação, que preservam as áreas naturais e as visitas são 
guiadas por monitores empenhados em transmitir ao visitante a importância da 
conservação das áreas naturais.  
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