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RESUMO 
 
 

O turismo de aventura, um segmento novo no cenário turístico, vem se destacando nos 

últimos tempos como um dos mais importantes do mercado. Anteriormente vinculado ao 

ecoturismo, hoje possui características mercadológicas próprias que carecem de discussão. O 

presente trabalho aborda o turismo de aventura, desde seus conceitos e suas origens, passando 

por suas características, especificidades e atividades. Neste contexto de crescimento da 

atividade, despontam algumas localidades de beleza natural relevante e aptas a desenvolver o 

segmento. Dentre essas, destaca-se Niterói, cidade pertencente à região metropolitana do Rio 

de Janeiro, com potencialidade voltada para o turismo de aventura.  

 

Palavras-chave: Turismo. Turismo de Aventura. Niterói.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ABSTRACT 
 

 

The Adventure Tourism, a new segment of Tourism, has been emphasized in recent times 

as one of the most important of the market. Formerly linked to ecotourism, nowadays, it 

has its own market characteristics, which need to be discussed. This present work search to 

contribute for the Adventure Tourism, its concepts and origins, passing through its proper 

characteristics and its activities. In this scenario of growth of the activity, some places of 

relevant natural beauty, which are able to develop the segment, Niterói, city of Rio de 

Janeiro’s metropolitan region, has prominence focused on its potential for tourism of 

adventure.  

 
Keywords: Tourism. Adventure Tourism. Niterói. 
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1   INTRODUÇÃO   

 
 

O fenômeno turístico tem sido estudado desde o período entre guerras e com a 

passagem dos anos diversas definições foram feitas. Por mais diferentes que sejam os pontos 

de vista dos autores, uma questão é certa: a de que a atividade é complexa e seu enfoque é 

multidisciplinar.  

O planejamento e a organização da área de estudo são as melhores formas 

adotadas para a compreensão dos mercados e necessidade dos viajantes.  A segmentação do 

turismo é uma alternativa que compreende estes aspectos, facilitando o entendimento de cada 

nicho de mercado.  

No Brasil, os governantes atentaram para a segmentação do turismo como 

ferramenta de desenvolvimento recentemente. Desta forma, instituíram macro programas, 

dentre os quais está o de estruturação e diversificação da oferta turística, objetivando 

desenvolver roteiros integrados e o programa de segmentação. O país, agraciado com 

diversidade cultural e social, pode oferecer aos visitantes diversas opções de segmentos 

turísticos.  

O comportamento do homem contemporâneo tem tido enfoque em aspectos 

sociais, ambientais, culturais, sustentáveis e ecológicos, provavelmente por situações adversas 

que o planeta vem passando. Tais preocupações somadas aos avanços tecnológicos e a 

procura por atividades ao ar livre, contribuem para que haja crescente interesse no turismo em 

áreas naturais, buscando, principalmente, o entendimento do conceito de sustentabilidade 

muito difundido pela mídia.  

Dentre os diversos tipos de turismo que podem ser praticados em ambientes 

naturais, foi escolhido o turismo de aventura. Este segmento vem se destacando dentro do 

mercado turístico de maneira crescente. No entanto, poucos são os autores no Brasil que se 

aprofundam no tema, gerando uma escassez de bibliografia na área e pouca discussão na 

academia. Logo, faz-se necessário a busca por definições, atualidades e ocorrências do 



  
 

segmento. Para auxiliar este estudo, é utilizado como objeto empírico a cidade de Niterói, 

localizada no estado do Rio de Janeiro.  

Desenvolver um segmento que representa aproximadamente 7% do total das 

viagens realizadas no mundo (MILLINGTON apud SWARBROOKE, 2003, p. 32), remete a 

possíveis resultados como aumento da atratividade local, da geração de empregos e melhoria 

da infra-estrutura, além de possibilitar aos residentes a experiência turística e o lazer. A 

proximidade de Niterói com a cidade do Rio de Janeiro, ambas compondo a região 

Metropolitana e com a região conhecida como Costa do Sol, dois lugares de grande 

atratividade turística, faz com que esteja em posição estratégica.  

Alem disso, o clima quente e semi-úmido soma-se ao relevo composto por 

maciços e colinas costeiras, as águas calmas da baía de Guanabara e a qualidade de vida local, 

propiciando um ambiente favorável para o desenvolvimento do turismo de aventura.  

Este trabalho foi elaborado com o objetivo de analisar e contribuir para o 

segmento, salientando assim a importância e a complexidade do mesmo dentro do mercado 

turístico e identificar os órgãos envolvidos em sua organização. Como objetivos específicos 

estão: destacar o potencial presente na cidade de Niterói para o turismo de aventura, 

identificar agentes organizadores das atividades na localidade e ressaltar os efeitos de tais 

práticas de acordo com princípios sustentáveis.  

Para alcançar estes objetivos, buscou-se realizar pesquisas exploratórias, que 

procuram aprimorar idéias ou descobrir intuições, por meio de levantamento bibliográfico, 

entrevistas com pessoas experientes e análise de exemplos similares. As formas mais comuns 

de apresentação destas pesquisas são bibliográfica, a documental e o estudo de caso 

(DENCKER, 1998).  

No primeiro momento, é apresentado o Turismo e suas origens, seguida pela 

movimentação econômica que a atividade proporciona, pode ser constatada a importância no 

âmbito histórico e econômico. São também apresentados os dados referentes ao Turismo no 

Brasil, bem como sua estrutura organizacional, mostrando que o governo do país já atentou 

para a importância da atividade e tem buscado constante aprimoramento.   

Na segunda fase, são apresentados o histórico e definições de atividades em 

ambientes naturais e a abordagem de alguns segmentos que se utilizam destes meios para 

ocorrência. Em seguida, é especificado o turismo de aventura, para isto são utilizados como 

contribuição os destinos internacionais de referência, o histórico da atividade no Brasil, as 

entidades e eventos relacionados ao segmento, os destinos brasileiros do turismo de aventura 



  
 

e as especificidades e atividades englobadas no conceito. Para finalizar a pesquisa 

bibliográfica e documental são abordados os aspectos que determinada região deve possuir 

para receber o turismo de aventura, tanto relativo à infra-estrutura quanto aos recursos 

naturais e construídos e a questão da normalização e certificação da atividade. 

Como forma de enriquecimento para o trabalho, a cidade de Niterói é tomada 

como um estudo de caso. Para tanto, faz-se necessário a localização espacial da localidade, 

seu histórico e dados atuais. Neste contexto, é relevante o destaque das áreas de Niterói 

propícias para a prática de atividades atreladas ao turismo de aventura, bem como a infra-

estrutura presente.  

Com o objetivo de conhecer experiências de praticantes de atividades na 

cidade de Niterói, procurou-se primeiramente identificá-los e escutá-los. Para este fim, o 

levantamento de informações por meio da técnica de entrevistas mostrou-se o mais adequado 

para a captação de pontos de vista diferenciados.  

A pesquisa referente aos dados bibliográficos e documentais, foi realizada em 

bibliotecas, acervo próprio e acervo de terceiros. Devido à escassez de produção acadêmica 

voltada especificamente para o turismo de aventura, foi necessária a pesquisa via internet, 

principalmente para a obtenção de dados referentes as entidades que estão atreladas de alguma 

forma ao turismo de aventura. O meio virtual também foi utilizado para a captação de 

imagens, com o intuito de ilustrar as atividades do segmento.  

A análise dos dados foi realizada de maneira qualitativa, ou seja, por meio das 

definições, interpretações e reflexões, apoiadas nos números apresentados e na opinião dos 

entrevistados. Apesar de algumas limitações encontradas, espera-se que esta monografia 

possa contribuir para a discussão acadêmica e possa aguçar a curiosidade dos que, de alguma 

maneira, se interessam pelo segmento. Segundo Dencker (1998), no que diz respeito ao 

propósito dos estudos, é importante estabelecer a continuidade, ligando resultados de um 

estudo e de outro, desta forma a elaboração deste trabalho almeja abrir caminhos para 

discussões e aperfeiçoamento do setor turístico, mais especificamente do turismo de aventura.  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O homem desloca-se desde sua origem por inúmeras razões. Inicialmente o 

principal motivador foi a busca pelas condições essenciais à sobrevivência, como água, 

alimento e abrigo. Mais tarde o comércio e as guerras utilizam-se deste deslocamento 

contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. 

Com o passar do tempo, mudanças significativas nos âmbitos cultural, 

econômico e social possibilitaram a alguns grupos sociais o acesso ao lazer e as viagens, com 

o objetivo de engrandecimento cultural. Na Europa o desenvolvimento de estradas facilitava o 

deslocamento e o aumento da procura dos nobres por um circuito de viagem conhecido como 

Grand Tour, na qual eram visitados locais como Veneza, Florença, Paris, Gênova, Roma e os 

países baixos. No geral a viagem levava de três a quatro anos e os viajantes em sua maioria 

eram intelectuais de nacionalidade inglesa. O Grand Tour influenciou as literaturas de viagens 

e o aumento de publicações de guias a respeito deste assunto. O mesmo circuito contribuiu 

também para o desenvolvimento de infra-estrutura turística na Europa (CUNHA,1997). 

Segundo Cunha (1997), por volta do ano de 1830, a Suíça tornou-se um ponto 

atrativo por abrigar em seu território os primeiros grandes hotéis, entre eles: Hotel 

d´Angleterre, Hotel Albion, Hotel de Londres, Hotel Windsor e Carlton. Nessa mesma época 

grandes cadeias hoteleiras, ainda famosas até hoje, começam a surgir, como Pullmann e após 

alguns anos a Ritz. 

O comerciante inglês Thomas Cook, em 1841, então secretário da Leicester 

Temperance Society, entidade que tinha o objetivo de reduzir o consumo de álcool, criou o 

primeiro pacote de viagens de que se tem notícia. Apesar do desenvolvimento da estrutura 

ferroviária na época, o sistema tarifário era complexo e dificultava a aquisição dos serviços 

pelos cidadãos comuns, agravada ainda pela pequena oferta de hospedagem. Cook então, 

visando ajudar participantes de um congresso de combate ao alcoolismo, alugou um trem da 



  
 

Midland Railway, e organizou a viagem entre Loughborough e Leicester, cidades pertencentes 

à Inglaterra. A viagem era de 17 quilômetros e aproximadamente 500 pessoas usufruíram 

dela. O empreendedor entusiasmou-se com o resultado da viagem e passou a organizar outras, 

abrindo, mais tarde, um escritório em Londres. Contribuiu também para a criação dos circular 

notes, folhas válidas com um determinado valor que é trocado pela taxa de câmbio do dia, 

mediante assinatura do usuário. O interessante da primeira viagem de Thomas Cook é que na 

mesma época as ferrovias já possibilitavam as viagens de excursão, contudo, os diferenciais 

foram a operacionalização e organização dos serviços centralizados em um agente. A fórmula 

de sucesso foi copiada dando origem a grandes empresas mundialmente conhecidas no setor 

turístico, como: a Agência Abreu, em Portugal; a Wells Fargo Co., nos Estado Unidos e  

Cook & Son e Kuoni. Com o crescimento das empresas no setor turístico foram criados 

órgãos governamentais para organizá-lo e promovê-lo. Dentre os países que o fizeram estão a 

Áustria, a França e Portugal.  

Em 1858, o transatlântico inglês Great Eastern com capacidade para 4000 

passageiros inaugura a era dos cruzeiros marítimos de luxo com uma viagem de Liverpool a 

Nova York. Já em 1883, o trem Expresso do Oriente ligou Paris a Constantinopla, tornando-

se um célebre cenário após ser incluído em um romance da escritora Agatha Christie. Esse foi 

um período no qual os transportes modernos tiveram grande desenvolvimento e o turismo 

passou a ser o objetivo de quem procurava lazer e descanso, contribuindo para a relevância da 

atividade no cenário mundial.  

O século XX foi marcado pelo acontecimento não só das duas grandes guerras, mas 

também por um posterior crescimento econômico. Na busca pela hegemonia capitalista, 

houve intensificação dos fluxos de mercadorias, serviços, tecnologias, informações e pessoas, 

assim como aceleração do processo de modernização dos transportes e das comunicações 

(LICKORISH ; JENKINS, 2000). Dentre as inovações dentro da área de turismo estão: o 

início da operação do primeiro avião comercial a jato em 1952 pela Companhia British 

Overseas Airways Corporation; a abertura da Walt Disney World em 1955 e em 1969 a 

operação do primeiro avião a jato de grande capacidade. Pode-se dizer que as distâncias 

encurtaram com a criação de vias expressas, de veículos rápidos como os trens e aviões de 

alta velocidade e super navios e mais tarde da rede mundial de computadores, realizando uma 

integração global (LICKORISH; JENKINS, 2000). Desta forma um conjunto de condições 

favoreceu o grande crescimento do turismo de massa somando-se a elas, grandes mudanças 

no comportamento da sociedade aconteceram como a conquista de mais direitos trabalhistas e 

as férias remuneradas, possibilitando ao trabalhador desfrutar mais do seu tempo livre.  



  
 

Atualmente o turismo conta com uma organização mundial estruturada, a 

Organização Mundial do Turismo (OMT), que se originou em 1925 na Holanda e está 

vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU)1. O órgão objetiva, através de fóruns 

globais, estimular a economia e a geração de empregos, incentivar a proteção do meio 

ambiente e do patrimônio cultural e ainda contribuir para o respeito universal sem distinção 

de raça, sexo, língua ou religião (OMT, 2001). Em 50 anos o setor turístico obteve um 

crescimento que poucos setores da economia obtiveram A atividade mostrou-se dinâmica e 

promissora e de acordo com previsões da OMT (2001), calcula-se para o ano de 2020 cerca de 

1.602 milhões de turistas internacionais, gerando uma cifra de aproximadamente 2 trilhões de 

dólares.  

A figura 1 apresenta dados atuais da Organização Mundial do Turismo 

referentes ao fluxo de turistas em nível internacional. 

 

 
Figura 1 – Dados de volume do turismo internacional em milhões de 1995 a 2006. 

Fonte: OMT, 2006 
 

                                                 
1 ONU – Criada após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de manter a paz, defender os direitos humanos 
e as liberdades fundamentais e promover o desenvolvimento dos países em escala mundial. 



  
 

 Analisando os dados nota-se o progressivo avanço do turismo desde o ano de 

1995. Muitos países entendem a atividade turística como uma possibilidade de avanço, 

econômico principalmente as nações mais pobres. A circulação de visitantes gerada pela 

atividade é muito grande, e pode ser ainda maior. 

 A tabela 1 apresenta o ranking de destinos turísticos mais visitados segundo a 

OMT (2005).  

Ranking de destinos turísticos por número de visitantes (milhões) 

País Visitantes 

1 - França 76 

2 - Espanha 55,6 

3 - Estados Unidos 49,4 

4 - China 46,8 

5 - Itália 36,5 

6 - Reino Unido 30 

7 - México 21,9 

8 - Alemanha 21,5 

9 - Turquia 20,3 

10 - Áustria 20 

36 - Brasil 5,4 

Outros 425,1 

TOTAL  808,4 
Tabela 1 - Ranking de destinos turísticos/ Fluxo de visitantes  
Fonte: (OMT, 2005) 

    Além do crescimento da atividade, foi também no século XX que o campo do 

estudo do turismo obteve maior atenção. A complexidade do turismo pôde então ser mais 

destacada, principalmente a dificuldade de medição do setor, uma vez que engloba bens e 

serviços diversificados. Para facilitar o estudo do turismo, trabalha-se com três pilares 

essenciais para a ocorrência da ativiade, que são: a demanda turística, a oferta turística e o 

mercado turístico. O mercado é a interação da demanda turística, que é a quantidade de 

serviços que os consumidores desejam adquirir com a oferta turística, que é a quantidade de 

serviços que os fornecedores desejam vender.  

 



  
 

 

 

A figura 2 representa de maneira simplificada esta interação:  

 
   Figura 2 – Interação do mercado turístico 
  Fonte: elaboração própria, 2007. 

   

Por meio de pesquisas de mercado, importantes informações podem ser 

detectadas, como as tendências e preferências dos consumidores ou ainda taxas nas quais as 

ofertas estão sendo absorvidas. A EMBRATUR- (Instituto Brasileiro de Turismo (1997) 

ressalta a importância de alguns aspectos para identificação do perfil demanda turística, entre 

eles: 

• Qualificação do turista: idade, sexo, estado civil, profissão, 

• Origem do turista: cidade, estado, pais de origem, meio de transporte utilizado. 

• Nível de renda do turista: renda individual, renda familiar, propriedade de bens moveis 

e imóveis. 

• Nível de gasto do turista com viagens: gastos com transportes, hospedagem, 

alimentação, compras, diversões. 

• Hábitos de viagens: época das viagens, duração, em grupo ou individual, utilização de 

agências de viagens. 

• Motivação das viagens: aspectos naturais, aspectos culturais, saúde, religião, negócios, 

congressos e convenções, esportes. 

• Indução de viagens: propaganda e publicidade, indicação de amigos e parentes, 

promoções, matérias jornalísticas, agências de viagens. 

• Avaliação da viagem: quanto aos atrativos, quanto à infra-estrutura. 

SERVIÇOS 



  
 

  Para auxiliar as decisões de compra e venda, utiliza-se uma ferramenta do 

marketing que é a segmentação de mercado, em que, se avalia o perfil do turista para que 

possam ser identificadas suas necessidades. Aspectos como demografia, diferenças 

psicográficas e comportamentais são levados em consideração, possibilitando a classificação 

dos indivíduos em um ou mais segmentos. A segmentação facilita o entendimento do mercado 

alvo escolhido, bem como o controle e organização de expansão do mesmo. As necessidades 

e desejos do consumidor são entendidos e conseqüentemente, é gerado um produto que dará 

ao turista maior satisfação. Além disso, as ações de marketing e de comercialização são 

facilitadas, uma vez que pontos estratégicos já foram definidos.  

No Brasil, graças às diversidades naturais e pluralidades culturais, vê-se um 

crescimento do número de segmentos a serem ofertados para a demanda. Tal fato é bastante 

favorável, pois agrega valor ao produto turístico brasileiro, deixando para trás a imagem de 

que aqui só acontece turismo de sol e praia, facilitando o processo competitivo no mercado 

como um todo. 

Apesar de ter ainda um longo caminho a ser percorrido na atividade do 

turismo, o país começa a obter avanços como, por exemplo, a organização e estruturação dos 

órgãos do setor.  O país conta com dois pilares essenciais para organização do setor: o 

Ministério do Turismo e a EMBRATUR, o primeiro foi criado no ano de 2003 como política 

do governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva. Para o setor foi uma conquista importante 

uma vez que o turismo deixou de dividir espaço com esportes ou cultura para ganhar um 

ministério próprio. O órgão tem como missão: “... desenvolver o turismo como uma atividade 

econômica sustentável, com papel relevante na geração de empregos e divisas, 

proporcionando a inclusão social. O Ministério do Turismo inova na condução de políticas 

públicas com um modelo de gestão descentralizado, orientado pelo pensamento estratégico” 

(Ministério do Turismo, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

A figura 3 apresenta o organograma, ilustrando a estrutura formal do 

Ministério: 

 
Figura 3 - Organograma do Ministério do Turismo no Brasil 
Fonte: Ministério do Turismo, 2007. 

 

Existem subdivisões de apoio na organização do Ministério, o Gabinete do 

Ministro tem auxilio da assessoria de Comunicação Social, assessoria Parlamentar, assessoria 

Internacional, ouvidoria, chefia de Gabinete e assessoria Especial de Controle Interno; a 

Secretaria Executiva é apoiada pelo Gabinete e pelas Subsecretarias de Planejamento, 

Orçamento e Administração; a Secretaria Nacional de Políticas de Turismo subdivide-se em: 

Gabinete, Departamento de Planejamento e Avaliação do Turismo, Departamento de 

Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico, Departamento de Promoção e Marketing 

Nacional, Departamento de Relações Internacionais do Turismo e a Secretaria Nacional de 

Programas de Desenvolvimento do Turismo apresenta-se da seguinte forma: Gabinete, 

Departamento de Infra-Estrutura, Departamento de Financiamento e Promoção de 

Investimentos no Turismo, Departamento de Programas Regionais de Desenvolvimento do 

Turismo, Departamento de qualificação e Certificação e de Produção Associada ao Turismo 



  
 

Coube a Walfrido dos Mares Guia assumir a tarefa de primeiro ministro do 

setor e desenvolver junto com suas secretarias, planos como o Plano Nacional de Turismo 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2003) que apresentou metas como: criar condições para gerar 

1,2 milhão de novos empregos e ocupações, aumentar para 9 milhões o número de turistas 

estrangeiros no Brasil, gerar 8 bilhões de dólares em divisas, aumentar para 65 milhões a 

chegada de passageiros nos vôos domésticos e ampliar a oferta turística brasileira 

desenvolvendo, no mínimo, três produtos de qualidade em cada estado da Federação e Distrito 

Federal. Para tanto, foram desenvolvidos os seguintes macroprogramas:  

• Gestões e relações institucionais. A este programa compete acompanhar o trabalho do 

conselho nacional de turismo, avaliar e monitorar o desenvolvimento do plano e 

articular-se internacionalmente. 

• Fomento. Buscar investimentos e financiamento para o setor de turismo 

• Infra - estrutura. Enfatizar o desenvolvimento regional, transportes e acessibilidade. 

• Estruturação e diversificação da oferta turística. Desenvolver roteiros integrados e o 

programa de segmentação.  

• Qualidade do produto turístico. Normatizar a atividade turística e a qualificação 

profissional. 

• Promoção e apoio à comercialização. Promover o segmento em nível nacional e 

internacional, reposicionar a imagem e comercialização. 

• Informações turísticas. Realizar pesquisas, estudos e avaliar impactos e oportunidades. 

O macroprograma de estruturação e diversificação da oferta turística é o 

aspecto que mais interessa ao tema do presente trabalho por se relacionar diretamente aos 

diversos segmentos do turismo, entre eles o turismo de aventura. 

    

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Quanto ao atingimento das metas propostas pelo Plano, pode-se perceber pelos 

dados da tabela 2 que até o ano de 2005 a chegada de turistas no Brasil ficou aquém do que se 

almejava. 

 
Tabela 2 – Dados comparativos da chegada de turistas no mundo, na América do Sul e no Brasil de 1996 a 2005 
Fonte: OMT e EMBRATUR (2004) 
 

Contudo, não se pode negar o avanço obtido expresso em números pelo 

Ministério. Nos três primeiros meses do ano de 2007, o país obteve um valor recorde da 

entrada de receita cambial turística. A corrente cambial turística, a receita somada à despesa, 

também mostra um grande crescimento, como se pode ver na figura 4 (EMBRATUR, 2007). 



  
 

 
        Figura 4 – Corrente cambial turística 2003 – 2007 
       Fonte: EMBRATUR 2007 

 
O outro órgão considerado como pilar do segmento turístico, a EMBRATUR 

foi criada em 1966 como integrante do Ministério da Indústria e do Comércio, denominada 

Empresa Brasileira de Turismo era encarregada de todos os assuntos relacionados à área. Em 

1991, o órgão passa a ser o Instituto Brasileiro de Turismo e é vinculado à Secretaria de 

Desenvolvimento Regional da Presidência da República. Com a criação do ministério do 

Turismo governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva em 2003, a EMBRATUR sob a 

direção de Eduardo Sanovicz, passa ser o órgão de promoção de Turismo do Brasil.  

A figura 5 apresenta o organograma do Instituto Brasileiro de Turismo: 

 
Figura 5 – Organograma da EMBRATUR 
Fonte: Elaboração própria baseado em dados da EMBRATUR 
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A EMBRATUR atualmente é presidida por Jeanine Pires, a primeira mulher a 

assumir o cargo e possui como atribuições principais: a captação de eventos; formação de 

agenda de promoção comercial; a divulgação do país no exterior por meio de planos como o 

Plano Aquarela, que norteia as ações realizadas na esfera promocional e os Escritórios 

Brasileiros de Turismo no Exterior; realizar estudos e pesquisas; destinar as verbas do fóruns 

estaduais para  as 27 unidades da Federação do país e divulgar a marca Brasil, exposta na 

figura abaixo: 

 
Figura 6- Marca Brasil 
Fonte: EMBRATUR 2007 

 

No que diz respeito ao avanço do turismo, o país está entre os 10 maiores 

receptores de eventos no mundo, segundo o ranking de 2006 da International Congress and 

Convention Association – ICCA (EMBRATUR, 2007). Este desempenho contribui para a 

divulgação de uma imagem positiva do setor de turismo e para o constante aperfeiçoamento 

da infra- estrutura e dos profissionais da área 

  Em março 2007, o presidente Luis Inácio Lula da Silva numa reforma 

ministerial, desloca Walfrido dos Mares Guia  para a articulação política do governo e passa o 

Ministério do Turismo para a ex- prefeita do estado de São Paulo na gestão de 2000 a 2004, 

Marta Suplicy. De acordo com Marta: "Não iremos nos dar ao luxo de desprezar nenhum 

setor. Gera-se emprego com turismo de elite, de aventura e popular” (KENNEDY, 2007). A 

ministra comprometeu-se ainda a dar continuidade aos projetos já iniciados, inclusive ao 

processo de diversificação da oferta turistica e da regionalização, colaborando assim para o 

amadurecimento do setor e para o reconhecimento interno e externo. 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

3 TURISMO EM ÁREAS NATURAIS: DO ECOTURISMO AO TURIS MO DE 

AVENTURA 

Diversos segmentos do turismo vêm crescendo ao longo dos anos, entre eles os 

que demonstram grande preocupação com aspectos sociais, ambientais, culturais, sustentáveis 

e ecológicos, como: o ecoturismo, o turismo cultural, o turismo de aventura e o turismo rural. 

Este crescimento se deve principalmente a questões que estão em constante discussão na 

mídia como a preocupação com preservação e sustentabilidade, aliada ao desejo de novas 

experiências.  

Goodwin (1996 apud Fennell 2002, p. 46) afirma que:  

 
 
O turismo na natureza, de baixo impacto, contribui para a manutenção de 
espécies e habitats diretamente, por meio de uma contribuição à conservação 
e/ ou indiretamente produzindo rendimentos para as comunidades locais, 
para que elas valorizem e, portanto, protejam suas áreas herdadas de vida 
selvagem como fonte de renda. 
 
 

O turismo em áreas naturais vai ao encontro do crescente desejo de interação 

do turista com o meio ambiente. A ocorrência de uma atividade em áreas naturais propicia ao 

praticante desfrutar de um habitat diferente do que é usufruído no dia a dia, ou seja, a idéia do 

escapismo do que é vivido cotidianamente, além de possibilitar a ocorrência de situações não 

previstas, tais quais: encontro com animais silvestres, descobertas de espécies e de 

adversidades do clima. O segmento mais conhecido nesta esfera é o ecoturismo: 

 

 

O Ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza de forma 
sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e 
busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação 
do ambiente, promovendo o bem estar das populações envolvidas. (MMA/ 
MICT,1994) 

  



  
 

 

  Por sua vez, Beni (2002) define o ecoturismo da seguinte maneira: 

 

 

"Denominação dada ao deslocamento de pessoas para espaços naturais 
delimitados e protegidos pelo Estado ou controlados em parceria com 
associações locais e ONGs. Pressupõe sempre a utilização controlada de 
uma área com planejamento do uso sustentável de seus recursos naturais e 
culturais, por meio de estudos de impactos ambientais, estimativas de 
capacidade de carga/saturação e de suporte local, monitoramento e 
avaliações constantes, com plano de manejo e sistema de gestão 
responsável" (BENI, 2002, p. 34). 
 

 
 

No Brasil, as atenções se voltam para este segmento a partir do final da década 

de 80, quando a EMBRATUR autoriza os cursos de guia para esta tipologia de turismo. Em 

1992 acontece no Rio de Janeiro o relevante evento ECO- 92, a Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), com o objetivo de 

promover o desenvolvimento aliado à consciência de conservação e proteção dos 

ecossistemas do planeta. As atenções se voltam para o mercado, e no mesmo evento 175 

países se comprometem a elaborar planos de preservação do meio ambiente. Em 1995, é 

criado o Instituto Ecoturistico Brasileiro (IEB), com a tarefa de organizar a cadeia 

ecoturística, repassando princípios sustentáveis nas esferas social, natural, cultural e 

econômica. Em 1999, a EMBRATUR aliada ao IEB, lança o projeto “Pólos de 

desenvolvimento do Ecoturismo no Brasil”, levantando dados e potenciais de 96 pólos 

nacionais. Em 2000, é lançado o Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo para 

Amazonia Legal – PROECOTUR, financiado por recursos do Governo e do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. O 

programa objetivava a implantação do ecoturismo de maneira sustentável em nove estados 

brasileiros: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e 

Tocantins. Na mesma época, por meio da Lei 9.985, foi criada o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação - SNUC, visando organizar áreas naturais. Dentre seus objetivos 

estão: contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no 

território nacional e nas águas jurisdicionais; proteger as espécies ameaçadas de extinção no 

âmbito regional e nacional; contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais; promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de 



  
 

desenvolvimento; proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, 

arqueológica, paleontológica e cultural; proteger e recuperar recursos hídricos; recuperar ou 

restaurar ecossistemas degradados; proporcionar meios e incentivos para atividades de 

pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental; valorizar econômica e socialmente a 

diversidade biológica; favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, 

a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; proteger os recursos naturais 

necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu 

conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente (BRASIL, Lei nº. 

9.985 Congresso Nacional, 2000). As áreas protegidas se subdividem em proteção integral e 

visitas orientadas. Os objetivos da SNUC facilitam a gestão e fiscalização de áreas naturais e 

a possibilidade de sua ampliação no Brasil. Os quadros 9 e 10 mostram as características 

principais das unidades de conservação: 

  Quadro de Unidades de conservação de proteção integral 

 

Quadro 1 – Unidades de Conservação de proteção integral e características 
Fonte: WWF BRASIL (2007) 



  
 

  Quadro de Unidades de conservação de uso sustentável 

 
   Quadro 2 – Unidades de Conservação de uso sustentável e características 
    Fonte: WWF BRASIL (2007) 
 

Ao longos destes anos, diversas definições foram elaboradas e ainda existem 

divergências sobre a origem do ecoturismo, no entanto, existem aspectos que são consensuais 

para a maioria dos autores, como os princípios do segmento, entres eles: o de que deve ser 

gerada experiência educativa e interpretativa; deve-se contribuir para a conservação da área 

visitada; a comunidade local deve ser exaltada, respeitada e incluída no processo; os 

benefícios econômicos devem ser bem distribuídos; e principalmente, deve-se pensar na 

questão da sustentabilidade nas mais diferentes esferas. 

                       Laarman e Durst (1987 apud Fennell 2002, p.45) definiram o ecoturismo como 

um turismo de natureza em que: “o viajante é atraído a um destino por causa de seu interesse 

em um ou mais aspectos da sua história natural, onde a visita combina educação, recreação e, 

muitas vezes, aventura.”.  

 

 

 

 



  
 

3.1  TURISMO DE AVENTURA 

 

O objeto do presente trabalho é apelidado por Fennell (2002) como “o primo 

do ecoturismo”. É de fácil compreensão tal pensamento, uma vez que as duas tipologias 

possuem muitos pontos e características em comum, contudo, faz parte deste estudo destacar 

as diferenças existentes. 

O termo aventura provém do latim e sua estrutura original é adventura, que 

significa o que há por vir, ou ainda, acontecimento imprevisto. O crescimento do seguimento 

caminha concomitantemente ao crescimento da tecnologia nas práticas esportivas e possui 

diversas influências históricas.  Swarbrooke et al (2003), apontam algumas como: as viagens 

de exploradores e aventureiros como o supracitado Thomas Cook, que incentivaram e ainda 

incentivam jovens a procurar diferentes desafios e explorar novas experiências; as viagens de 

peregrinos, como por exemplo, os andarilhos do Caminho de Compostela na Europa, ainda 

explorado nos dias atuais e que tem como principal característica a procura por um 

descobrimento emocional ou espiritual enfrentando o desconhecido; os esportes de montanha 

da era romântica, praticados principalmente nos Alpes; as viagens dos historiadores naturais, 

como Charles Darwin2 , que desbravou lugares desconhecidos em nome da ciência e ainda as 

viagens em que propiciam riscos controlados, inicialmente focada nas atividades de bungee 

jump e snowboard, a serem explicitadas mais a frente. Estas influências variam de acordo 

com a localidade, de maneira que cada nação possui uma história diferente relacionada ao 

segmento.  

 

3.2 DESTINOS INTERNACIONAIS DO TURISMO DE AVENTURA 

 

Alguns pólos se destacam no segmento de turismo de aventura, o mais 

conhecido mundialmente é a Nova Zelândia. O país, situado na parte sul da Oceania possui 

hoje como grande movimentador da economia o turismo, de acordo com dados do governo da 

Nova Zelândia (NEW ZEALAND GOVERNMENT, 2005). Agraciado com uma natureza 

exuberante, a Nova Zelândia percebeu uma oportunidade de crescimento econômico após a 

Segunda Guerra Mundial no desenvolvimento de atividades visando ao mercado australiano. 
                                                 
2 Naturalista britânico, que revolucionou formulações da Biologia ao criar a doutrina evolucionista, segundo a 

qual as espécies procedem umas das outras por evolução e em virtude da seleção natural somente os indivíduos 

mais fortes e bem adaptados sobrevivem. 

 



  
 

A primeira delas foi uma trilha conhecida com Trilha Milford de 54 km de extensão e a partir 

desta identificação, uma estrutura digna de benchmarking3, começou a ser montada. A 

estrutura voltada para o turismo fundamenta-se em órgãos reguladores, planejamento, planos 

de marketing, conscientização da importância do meio ambiente e proteção do mesmo, 

capacitação de mão de obra, garantias para as empresas do setor, implantação de modelos de 

qualidade, respeito às comunidades locais como, por exemplo, os Maoris, índios nativos da 

Nova Zelândia. Além disso, existem incentivos a estudos e pesquisas com o objetivo de 

conhecer melhor os mercados alvo, detectando suas necessidades, expectativas e opiniões em 

geral; a criação de uma marca própria e a formação de parques nacionais com possibilidade de 

uso para atividades turísticas.  

A figura 7 reproduz a logomarca do modelo de qualidade implantado em 

diversos setores do país: 

 
Figura 7 – Logomarca do Qualmark 
Fonte: NEW ZEALAND, Ministry of Tourism (2007) 

 

Existem ainda outros pólos de turismo de aventura internacionais como: o 

Chile, que possui como principais atrativos a Patagônia, a Terra do Fogo e a prática de esqui 

ou outros esportes de neve; a África do Sul, que além de propiciar os safáris, também 

possibilita saltos de bungee jump e a prática de atividades em rios tais como canoagem, bóia-

cross e rafting; a Indonésia, que possui como ponto forte o mergulho; a Suíça, famosa pela 

prática de esportes na neve; o Peru, que por meio das trilhas possibilita contemplar a história 

Inca e uma natureza diversificada e a Austrália, que oferece opção de mergulhos ou 

                                                 
3 Processo de análise, que permite a uma empresa examinar outra com o objetivo de aprimoramento e 

aprendizado, ou ainda, uma cópia ajustada 



  
 

exploração do interior do país e sua parte desértica. Outros inúmeros destinos poderiam ser 

mencionados aqui, uma vez que o mercado está atento para a necessidade do turista que quer 

não apenas contemplar, mas também atuar intensamente na viagem. 

Na figura 8 estão ilustradas atividades praticadas na Nova Zelândia: 

 
Figura 8 – Atividades de aventura praticadas na Nova Zelândia 
Fonte: NEW ZEALAND, Ministry of Tourism (2007) 

 

3.3  HISTÓRICO BRASILEIRO DO TURISMO DE AVENTURA 

 

No Brasil, pode-se dizer que o segmento de aventura é recente, o órgão 

representativo dos empresários do setor só se formou em 2003 denominando-se, na época, 

Grupo de Empresários de Turismo de Aventura (GETA). No ano seguinte o grupo passou a 

chamar-se Associação Brasileira de Empresas de Turismo de Aventura (ABETA), com o 

objetivo de normalizar as atividades que compõem o segmento, de maneira que este se torne 

referência mundial no que diz respeito à qualidade. Dentre os princípios da ABETA (2007) 

estão:  

• Seguir as melhores práticas de segurança, qualidade e preservação do patrimônio 

ambiental, social e histórico-cultural; 

• Promover o associativismo; 



  
 

• Trabalhar pelo desenvolvimento sustentável do Turismo no Brasil; 

• Respeitar os princípios da democracia; 

• Zelar pela ética e concorrência justa e leal; 

• Agir com independência; 

• Não utilizar a associação para promoção pessoal; 

• Incentivar as responsabilidades sociais; 

• Buscar a convivência harmônica e produtiva do setor turístico, Poder Público, Terceiro 

Setor e sociedade; 

• Promover o profissionalismo na formalização do Turismo de Aventura no Brasil. 

  A necessidade de profissionalismo e formalização do setor contribuíram para 

que em 1999 fosse organizada pela primeira vez a Adventure Sports Fair, ou, Feira de 

Esportes de Aventura, em São Paulo no Pavilhão da Bienal. A feira, organizada pela empresa 

MEDIA GROUP DO BRASIL reúne o trade e o mercado consumidor, em um evento 

considerado o maior no setor de aventura dentro da América Latina. Segundo os promotores, 

os objetivos da feira são: reunir todas as subcategorias de empresários e praticantes de 

aventura num único espaço e tempo; fomentar um contato entre todos eles; e mostrar ao 

público consumidor final o que era esse novo segmento (ADVENTURE SPORTS FAIR, 

2007). A feira, patrocinada e apoiada por nomes importantes como a TAM, maior companhia 

aérea do Brasil; a FIAT, fabricante de automóveis de origem italiana e a ESPN, canal de 

esportes pago de origem norte americana; acontece usualmente no mês de agosto e está 

subdividida nos seguintes setores: esportes aéreos, esportes aquáticos, veículos, bikes, turismo 

de natureza, turismo sustentável, equipamentos, vestuários e calçados e surf. O visitante da 

feira, além de ter acesso aos expositores, pode também assistir palestras e ter conhecimento 

sobre as últimas novidades do segmento. O evento contribui para integração do segmento de 

aventura, para a atualização de todos os seus atores e para o lançamento de novos destinos. 

No que diz respeito à organização das empresas do setor do turismo de 

aventura, pode-se citar a AEMA - Aliança das Empresas do Mercado de Aventura. A 

organização foi criada em 2006 visando reunir a comunidade empresarial deste segmento, 

com o objetivo de aumentar o tamanho do mercado de aventura por meio de incremento do 

número de consumidores, da freqüência de compra e do valor do tíquete médio. Possui ainda 

como objetivos complementares: melhorar o nível de profissionalização dos empresários que 

atuam no segmento de aventura, mudar a imagem da categoria do ponto de vista da segurança 

e criar referências regionais de aventura. (AEMA, 2007). Por ser um projeto recente, as 



  
 

propostas ainda estão sendo implementadas, contudo 14 empresas já fazem parte da 

associação.  A formação da AEMA contribui para a integração e desenvolvimento de 

qualidade do segmento do turismo de aventura no Brasil.  

 

 

3.4 DESTINOS BRASILEIROS DO TURISMO DE AVENTURA 

 

  No que diz respeito aos destinos, o Brasil possui uma oferta variada para o 

turismo de aventura. Alguns deles são consolidados e reconhecidos, é o caso de Brotas-SP. 

Localizada em posição estratégica, no centro do estado de São Paulo, Brotas possui uma 

beleza paisagística notável e uma biodiversidade considerável. Além disso, a prefeitura atenta 

para a importância da atividade e junto com a iniciativa privada e a comunidade local, planeja 

e organiza a atividade turística. Na cidade apóia-se a produção do artesanato e da gastronomia 

local, realiza o manejo do público visitante e possui zoneamento ambiental. A oferta de 

serviços é abrangente e no âmbito do turismo de aventura, a cidade é referência nacional. 

Atualmente diversas atividades podem ser praticadas com qualidade e controle, entre elas: 

arvorismo, bóia-cross, canoagem, canyoning, escalada, mountain bike, rafting, rapel e 

tirolesa. A conscientização ambiental é trabalhada maciçamente com a população local e com 

os visitantes, mostrando-os que a atividade depende da conservação do meio natural (Governo 

de São Paulo, 2007).  

  A figura 9 mostra a prática de rappel em Brotas-SP. 

 
Figura 9 - Rappel em Brotas_SP 
Fonte: Webventure (2007) 



  
 

Outros destinos merecem destaque no cenário brasileiro, entre eles: a Chapada 

do Veadeiros no estado de Goiás, o Jalapão no estado de  Tocantins, Bonito em Mato Grosso 

do Sul, a Serra do Cipó em Minas Gerais, algumas cidades do estado do Rio de Janeiro, 

Lençóis Maranhenses no estado do Maranhão e Fernando de Noronha localizado em 

Pernambuco. (Ministério do Turismo, 2005) 

 

3.5 ESPECIFICIDADES DO TURISMO DE AVENTURA 

 

Quanto aos dados, segundo o Ministério do Turismo, no Brasil já existem mais 

de 2000 empresas que prestam serviços neste setor. Aliando o crescimento do segmento, com 

o interesse das estratégias de planejamento e gestão do governo, notou-se a necessidade de 

delimitação do conceito de turismo de aventura. Durante a Oficina para a Elaboração do 

Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável do Turismo de Aventura, realizada em Caeté 

- MG em abril de 2001, chegou-se a seguinte definição:  

 

  
"Turismo de aventura é o segmento do mercado turístico que 
promove a prática de atividade de aventura e esporte recreacional 
em ambientes naturais e urbanos, que envolvam emoções e riscos 
controlados, exigindo o uso de técnicas e equipamento específicos, 
a adoção de procedimentos para garantir segurança pessoal e de 
terceiros e o respeito ao patrimônio ambiental e sociocultural". 
 

 

Read (READ 1980, apud FARAH, 2005, p. 27) define turismo de aventura de 

maneira semelhante ao conceito elaborado pela EMBRATUR, sendo para este autor o turismo 

de aventura “as atividades turísticas de aventura (...) envolvendo interações com o meio 

natural, contendo elementos de risco em que o resultado é influenciado pelo participante, pelo 

local e pela gestão profissional da experiência dos turistas”. Nota-se por meio das definições a 

importância da atuação de um profissional qualificado para que a expectativa do turista seja 

atendida de maneira séria, garantindo ao mesmo tempo a segurança necessária para a prática 

da atividade. 

A respeito da questão de diferenciação entre ecoturismo e turismo de aventura, 

Ewert (1985) e Hall (1992), citados por FENNEL (2002, p. 58), observam que o risco é o 



  
 

fator central na escolha de uma pessoa por se engajar em uma atividade de aventura e que a 

importância da atividade sobrepõe-se ao local. Contudo, é válido ressaltar que muitas vezes o 

turista que visita uma determinada localidade desconhecendo a existência do segmento neste 

mesmo local, pode surpreender-se e querer usufruir de alguma atividade. Neste caso o local 

sobrepõe-se a atividade. 

Csikszentmihalyi (1990, apud FENNELL 2002, p. 59) aponta ainda a questão 

da tensão e da expectativa que podem ser geradas pelo turismo de aventura e os tipos 

específicos de envolvimento como a total imersão na atividade, aumento de concentração, 

habilidade e desafio. Deve-se ressaltar também a experiência que a atividade pode originar 

alinhando-se à mesma necessidade que o turista contemporâneo vem buscando: o contato 

intenso e direto com aquilo que se vivencia no momento da viagem. 

             A Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, dentro do Programa de 

Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil no Governo de Luis Inácio Lula da Silva, 

acreditando que o segmento possui consistência mercadológica própria e características 

diferenciadas, lançou um guia de orientações básicas para o turismo de aventura e elaborou a 

seguinte definição: “Turismo de aventura compreende os movimentos turísticos decorrentes 

da pratica de atividades de aventura de caráter recreativo e não competitivo” (Ministério do 

Turismo, 2006). 

 Define ainda, o que é classificado como movimentos turísticos, que são ações 

realizadas em conjunto com a atividade de aventura envolvendo a oferta de serviços e a infra-

estrutura do local visitado, gerando assim consistência ao segmento para que este possa 

realmente estar englobado dentro da principal definição de turismo utilizada, no caso, da 

OMT.  Dentre as ações estão: 

• Hospedagem 

• Alimentação 

• Transporte 

• Recepção e condução de turistas 

• Recreação e entretenimento 

• Operação e agenciamento 

• Outras atividades complementares que existam em função do turismo 

 

 



  
 

Além das ações, características específicas devem estar presentes ao analisar a 

atividade, são elas: 

� Diversidade – uma questão crucial para a prática é a variedade de práticas e de localidades. 

Tal fato tende a aumentar juntamente com o avanço da tecnologia e de equipamentos. Devido 

a esta variedade, o profissional da área deve estar apto a entender e explanar os diferentes 

níveis de dificuldade e a importância do uso adequado de equipamentos e de procedimentos. 

�   Riscos – que é a combinação da probabilidade de ocorrência de um fato e da conseqüência 

que pode ser gerada. Esta característica pode variar de acordo com a atividade, a intensidade, 

a capacidade física e até mesmo, psicológica do indivíduo. Por isso, é importante ressaltar a 

questão da segurança, que serve para minimizar os riscos, por meio de certificações e 

normalizações, podendo assim, evitar surpresas desagradáveis. 

�   Participação e interação – praticar o turismo de aventura possibilita aos atores inclusos na 

atividade, trocas constantes e pode desenvolver o espírito de camaradagem e de participação. 

Visando organizar o turismo de aventura, alguns autores tentaram categorizar o 

segmento. Addison (apud Swarbrooke, 2003, p. 31), aborda a questão da aventura e 

independência. Nesta categoria a aventura seria avaliada de acordo com o grau de desafio e 

com o grau em que os participantes dependem de terceiros para a organização da sua 

atividade, quanto mais independente e desafiante maior a intensidade da aventura, exigindo 

do turista maior auto suficiência e conhecimento. Enquanto Millington (apud Swarbrooke, 

2003, p. 32), aborda uma forma mais simplificada de conceituação, na qual a aventura pode 

ser considerada leve ou intensa de acordo com o preparo, limitação e experiência exigidos 

antes da atividade. Sendo assim, a aventura leve destina-se a iniciantes, em geral possui guias 

experientes e oferecem risco baixo, enquanto a aventura intensa requer preparação prévia, 

conhecimento extenso exige bastante das capacidades física e psicológica do turista e o risco é 

alto.  

 

3.6 ATIVIDADES DO TURISMO DE AVENTURA 

 

Com a finalidade também organizacional, o governo elaborou dentro das 

orientações básicas do turismo de aventura (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007) uma lista 

das práticas de aventura que podem ser realizadas em espaços naturais ou artificiais. A 

subdivisão agrupou as atividades com base nos seguintes elementos naturais: terra, água e 

mar. 



  
 

Abaixo, segue a seqüência de atividades e suas explicações de acordo com 

dados do Ministério do Turismo e da Abeta. 

 

Atividades de terra: 

• Arvorismo: locomoção por percurso em altura instalado em árvores e outras estruturas 

construídas como pontes, redes e cabos de aço. Exige equipamento de segurança como 

cadeirinha, roldanas, roupas adequadas e luvas. Existem percursos subdivididos por 

nível de dificuldade, possibilitando a prática para indivíduos de baixo preparo físico. 

 
Figura 10 - arvorismo por divulgação 
Fonte: Webventure (2007) 

 

• Atividades ciclísticas: percurso em vias convencionais e não convencionais em 

bicicletas, também denominadas de cicloturismo. É uma atividade praticada em 

diversos lugares do mundo, principalmente na Europa. Sua prática adequada exige 

capacete, roupas adequadas, calçados adequados, manutenção da bicicleta e um kit de 

reparos para a mesma. 



  
 

  
Figura 11- Bike por Rodrigo Telles 
Fonte: Webventure (2007)  
 

• Atividades em cavernas: observação e apreciação de ambientes subterrâneos também 

conhecidos como caving e espeleoturismo. Sua prática necessita de guias experientes, 

capacetes, calçados adequados e lanternas.  

 
Figura 12 - Atividades em cavernas por Jurandir Lima 
Fonte: Webventure (2007) 
 



  
 

• Atividades eqüestres: percursos em vias convencionais e não convencionais em 

montaria, também tratadas de turismo eqüestre. No geral a atividade é realizada em 

grupo com um guia especializado. Deve-se ter atenção nos animais utilizados e nas 

instruções para a atividade. O uso de capacete é obrigatório apenas para menores de 18 

anos, contudo, recomenda-se utilizá-lo.   

 
Figura 13 - Atividades eqüestres por Mauricio Machado 
Fonte: Webventure (2007) 
 

• Atividades fora de estrada: percursos em vias convencionais e não convencionais, com 

trechos de difícil acesso, em veículos apropriados. Também denominadas de Turismo 

Fora-de-Estrada ou off-road 

 
     Figura 14 - Atividades fora de estrada por Elizabeth Gaiotto 
     Fonte: Webventure (2007) 

 
 



  
 

• Bungue jump: salto com o uso de corda elástica, mosquetões de aço, cabos de aço. 

Para a prática do esporte não é necessário um conhecimento prévio, é preciso apenas 

assistir as orientações para o salto e realizar um alongamento. Pessoas que sofrem de 

problemas cardíacos e de coluna não devem realizar a atividade.  

 
  Figura 15 - Bungue jump - divulgação 
  Fonte: BUNGEE ZONE (2007)  

 
• Cachoeirismo: descida em quedas d’água utilizando técnicas verticais, seguindo ou 

não o curso da água. Necessita de roupas e calçados adequados, capacete e 

equipamentos como corda, freio e cadeirinhas.  

 
     Figura 16 - Cachoeirismo – divulgação 
     Fonte: Webventure (2007) 

 



  
 

• Canionismo: descida em cursos d´água transpondo obstáculos aquáticos ou verticais 

com a utilização de técnicas verticais. O curso d´água pode ser intermitente.  

 
Figura 17 - Canionismo por Associação Cânion da Serra Geral 
Fonte: Webventure (2007) 

 

• Caminhadas: percursos a pé em itinerário pré - definido, subdividas em: 

o Curta duração ou hiking: caminhada de um dia. 
o Longa duração ou trekking: caminhada de mais de um dia. 

 
   Figura 18 - Caminhadas - divulgação 
   Fonte: Webventure (2007) 

 



  
 

• Escaladas: ascensão de montanhas, paredes artificiais, blocos rochosos utilizando 

técnicas verticais. Também necessita de material adequado para sua prática. 

 
        Figura 19 - Escaladas por Gabriela Saliba 
        Fonte: Webventure (2007) 

 
•     Montanhismo: caminhada, escalada ou ambos, praticada em ambiente de montanha. 

 
         Figura 20 - Montanhismo por Marcelo Kring 
         Fonte: Webventure (2007) 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

• Rappel: técnica vertical de descida em corda. Por extensão, nomeiam-se, também as 

atividades de descida que utilizam essa técnica.   

 
    Figura 21 - Rappel - divulgação 
    Fonte: Webventure (2007) 

 
• Tirolesa: deslizamento entre dois pontos afastados horizontalmente em desnível, 

ligados por cabo ou corda.  

 

 
           Figura 22 - Tirolesa por Camila Christianini 
           Fonte: Webventure (2007) 

 

 

 

 

 



  
 

Atividades de água: 

• Bóia - cross: descida em corredeiras utilizando bóias infláveis. Também conhecida 

como acqua-ride  

 
             Figura 23 - Bóia – cross por Calango Expeditions 
             Fonte: Webventure (2007) 

 
 

• Canoagem: percurso aquaviário utilizando canoas, caiaques, ducks e remos.  

 
          Figura 24 - Canoagem - divulgação 
          Fonte: Webventure (2007) 

 

• Mergulho: imersão profunda ou superficial em ambientes submersos, praticado com 

ou sem o uso de equipamento especial. Subdivide-se em:  

o Mergulho livre: Sem utilização de aparelhos de respiração. 

o Mergulho autônomo: Utilizam-se aparelhos de respiração subaquática. 

o Mergulho profissional: Atividade técnica e alto risco que exige treinamento 

intenso e equipamento adequado. 



  
 

 

 
Figura 25 - Mergulho por Tanya Brunett 
Fonte: Webventure (2007) 

 
• Rafting: Descida em corredeiras usando botes infláveis. No geral classificado do nível 

1 ao 6, de acordo com o nível de dificuldade da corredeira. 

 

       Figura 26 - Rafting por Ativa Rafting 
         Fonte: Webventure (2007) 

 

 

 

 



  
 

Atividades de ar: 

• Asa delta: vôo com aerofólio impulsionado pelo vento 

 
Figura 27 - Asa delta - divulgação 
Fonte: Webventure (2007) 

 

• Balonismo: Vôo com balão de ar quente e técnicas de dirigibilidade 

 
         Figura 28 - Balonismo por Daniel Costa 
         Fonte: Webventure (2007) 

 



  
 

• Parapente: vôo de longa distância com uso de aerofólio (semelhante a um para quedas) 

impulsionado pelo vento e aberto durante todo o percurso, a partir de determinado 

desnível. 

 
         Figura 29 – Parapente - divulgação 
         Fonte: Webventure (2007) 

 

• Pára-quedismo: salto em queda livre com o uso de para-quedas aberto para 

aterrissagem, normalmente a partir de um avião 

 
Figura 30 – Pára-quedismo - divulgação 
Fonte: Webventure (2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

• Ultraleve: vôo em aeronave motorizada de estrutura simples e leve. 

 
   Figura 31 – Ultraleve - divulgação 
   Fonte: Webventure (2007) 

 
Tendo em vista o que foi exposto, categorizar e listar as práticas de aventura 

contribui para a estruturação do segmento. Somando-se as estas necessidade está a de 

identificar a viabilidade e a vocação que determinada região possui para desenvolver o 

turismo de aventura. Inventariar os recursos naturais e construídos é tão importante quanto 

identificar a infra-estrutura local.  

Por meio do documento Regulamentação, normalização e certificação em 

turismo de aventura (Ministério do Turismo, 2005) representado na tabela 3 pode-se perceber 

o volume de empresas voltadas para o segmento e o destaque de atividades como a 

caminhada, o cachoeirismo e o rafting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

  Tabela da oferta de atividades do Turismo de aventura no Brasil 

 
 Tabela 3 – Análise da oferta de atividades de Turismo de Aventura no Brasil 
 Fonte: Ministério do Turismo (2005) 
 

Ao planejar o turismo de aventura, deve-se lembrar que o turista, assim como 

em outros segmentos, procura neste tipo de mercado realizar suas expectativas. Desta 

maneira, os recursos oferecidos bem como os equipamentos devem condizer com padrões 

qualitativos satisfatórios.  

A hospedagem, questão fundamental para ser caracterizado como turismo, 

segundo a definição da OMT, no caso do segmento de aventura deve ser tratada com cuidado 

podendo ser simplista, mas nunca precária. O hóspede deve encontrar conforto e apoio em 

qualquer tipo de hospedagem escolhida, seja ele albergue, camping, pousada ou hotel. 



  
 

A alimentação, relacionada à sobrevivência do indivíduo é uma questão 

central. Os cuidados com a higiene e transportes de alimentos são essenciais. É interessante 

oferecer ao visitante a oportunidade de conhecer a gastronomia local, gerando assim uma 

integração com o meio visitado e agregando valor ao produto como um todo. 

Os serviços de transporte devem adequar-se à necessidade local. A atenção 

deve estar voltada para a questão da manutenção e regulamentação dos veículos utilizados, 

observando a segurança dos passageiros. 

A condução e recepção refletem para o turista o quão importante é ele naquele 

momento, por isso a orientação correta e o acompanhamento constante são essenciais. O 

profissional deve ser qualificado e apto para que se possa oferecer segurança ao individuo, 

garantindo sua integridade.  

Operação e agenciamento são os responsáveis na qualidade pela experiência da 

aventura. Cabe a esses setores, o planejamento da atividade, envolvendo equipamentos e 

procedimentos e identificar o número de visitantes para determinada atividade, respeitando o 

número máximo de visitas por dia que a área suporta. 

 

3.7 CERTIFICAÇÃO E NORMALIZAÇÃO  

 

  O Ministério do Turismo, sabendo da necessidade do planejamento adequado 

na atividade, bem como os riscos envolvidos na prática dela, desenvolveu normas técnicas 

vinculado à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, possibilitando o 

desenvolvimento do setor com segurança e qualidade.  O projeto possui o Instituto de 

Hospitalidade - IH4 como órgão executor e totaliza 11 normas técnicas. De acordo com o 

Ministério do Turismo (2007) as normas possibilitarão: 

• Desenvolver programas de certificação de profissionais, empresas, e produtos 

turísticos;  

• Elaborar cursos de capacitação;  

• Referenciar os processos de recrutamento e seleção de empresas;  

                                                 
4 Organização não-governamental brasileira que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento 
sustentável do Brasil por meio do aprimoramento do setor de turismo. Trabalha estrategicamente criando e 
implementando projetos para o desenvolvimento e a qualificação de pessoas, empreendimentos e destinos.  
 



  
 

• Criar políticas de estímulo e incentivo ao turismo de aventura baseadas em Normas 

Brasileiras discutidas e aceitas pela sociedade;  

• Transformar o cenário do turismo de aventura no Brasil com o aumento da segurança, 

da qualidade, do nível técnico e do profissionalismo das empresas e dos profissionais 

do segmento. 

Um ponto importante no que diz respeito à segurança é saber quantos acidentes 

ocorrem no Turismo de Aventura. No Brasil não existe nenhum órgão fiscalizador que 

agregue tais dados. Sabendo da importância de identificar os acidentes, a atividade na qual ele 

ocorreu e planejar ações minimizadoras, foi desenvolvido junto com a Associação Férias 

Vivas5 uma pesquisa de relatos pessoais e registros da imprensa dos acidentes ocorridos entre 

os anos de 1993 e 2005. A tabela 4 ilustra a incidência de acidentes por modalidade. 

Tabela da incidência de acidentes por modalidade do Turismo de Aventura: 

 
     Tabela 4: Resumo de incidência de acidentes por modalidade 
      Fonte: Ministério do Turismo 2005 
 

A existência de uma base nacional de acidentes em turismo de aventura 

auxiliaria a formulação de medidas preventivas e corretivas, no entanto, não existe nos planos 

do Governo a criação de tal órgão. Apesar desta lacuna existente, o Ministério chegou a 

alguns pontos interessantes no que diz respeito a acidentes, como o de que grande parte está 

associado à falha humana, a falta de alimento, remédios, vestuários, cansaço, falta de 

capacidade física, psíquica ou ambiental para lidar com problemas, sobrecarga em 

equipamentos e a falta de planejamento (Ministério do Turismo, 2005). 

Levando-se em consideração a seriedade com a qual atividade deve ser tratada, 

marcos técnicos jurídicos e institucionais incidem sobre o turismo como um todo como, por 

                                                 
5 A Associação Férias Vivas é uma instituição que tem por objetivo a educação para o turismo seguro e 
responsável. Por meio da implantação de padrões reconhecidos mundialmente, a associação dissemina uma 
cultura de prevenção de acidentes.  
 
 



  
 

exemplo, a legislação turística. Enquanto no segmento de aventura a existência da 

normalização e certificação reflete esta postura. 

A normalização é uma medida adotada para que sejam definidas e organizadas 

as atividades do turismo de aventura por meio de regras e normas técnicas6. Objetiva-se 

atingir a qualidade nos equipamentos, produtos e serviços oferecidos à demanda.  

Do ponto de vista qualitativo, a normalização contribui para a utilização 

adequada de recursos (equipamentos, materiais e mão de obra), para a uniformização do 

produto, facilita o treinamento da mão de obra, melhorando seu nível técnico, possibilita 

registro do conhecimento tecnológico e melhora o processo de contratação e venda de 

tecnologias (ABNT, 2007).  

No âmbito quantitativo, a normalização contribui para a redução do consumo 

de matérias e do desperdício, padronização de equipamentos e componentes, melhoria na 

variedade de produtos, fornece procedimentos para cálculos e projetos, aumenta a 

produtividade e controle de processos. Pode contribuir ainda para vendas no mercado 

internacional, o que no caso do turismo é um ponto favorável (ABNT, 2007). 

No Brasil, as normas técnicas da ABNT são consideradas referências de 

consumo segundo o Código de defesa do consumidor (Ministério do Turismo, 2005).  

A certificação é a declaração de que o produto, no caso serviço, está em 

conformidade com as Normas Técnicas. Apesar de não ser um processo obrigatório, a 

presença de um selo de qualidade contribui para aumentar a confiabilidade da demanda, 

garantido assim um diferencial perante a concorrência. No Brasil o órgão responsável pela 

acreditação para organismos de certificação é o Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO. 

Com o auxílio do Instituto de Hospitalidade – IH e das normas é possível: 

desenvolver cursos de capacitação, referenciar processos de recrutamento e seleção de 

empresas, criar políticas incentivadoras para o turismo de aventura, alinhar esforços para 

organização e fortalecimento do segmento de aventura no país (Instituto de Hospitalidade, 

2007) 

                                                 
6 Normas técnicas são os documento que estabelecem regras e características mínimas que determinado produto, 
serviço ou processo deve cumprir, permitindo o respectivo ordenamento e padronização. As normas são 
aplicáveis a sistemas de gestão e pessoas para quais são definidos requisitos de desempenho qualidade e de 
segurança; estabelecimento de procedimentos, padronização de dimensões, formas, tipos, e usos; proposição de 
classificações e diferentes medidas e métodos de ensaio. Quanto à abragencia, tais normas podem ser de âmbito 
interno (empresas, consórcios, associações) ou abranger as esferas regional, nacional e internacional. (ABNT, 
2007) 



  
 

A acessibilidade também é uma questão essencial para que haja inclusão das 

pessoas deficientes de acordo com o Ministério do Turismo (2005), compete ao Conselho 

Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência – CONADE e aos órgãos do poder 

público acompanhar o cumprimento das leis (ANEXO A) que tangem o assunto. 

 

3.7.1 Programa Aventura Segura 

Contribuindo para a iniciativa do Ministério do Turismo para a prática 

responsável e segura, a Associação Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura - 

ABETA e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, estão 

desenvolvendo o programa Aventura Segura, por meio do qual se leva informação, 

qualificação e desenvolvimento para as empresas e profissionais do segmento. As ações do 

programa são geração e disseminação de conhecimento, fortalecimento do associativismo, 

qualificação de profissionais e empresas, subsidio à certificação e formação de grupos 

voluntários de busca e salvamento.  

Objetiva-se por meio do programa fortalecer o segmento, aumentar a qualidade 

e segurança das atividades, qualificar destinos, conhecer a realidade brasileira e traçar 

estratégias e ações futuras (FORUM INTERNACIONAL DE ECOTURISMO E TURISMO 

DE AVENTURA, 2007) 

As ações neste primeiro momento estão focadas em 15 destinos: Bonito e Serra 

da Bodoquena (MS), Brotas (SP), Chapada Diamantina (BA), Chapada dos Veadeiros (GO), 

Manaus (AM), Florianópolis (SC), Fortaleza Metropolitana (CE), Foz do Iguaçu (PR), 

Lençóis Maranhenses (MA), Vale do Alto Ribeira (SP), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), 

Serra do Cipó (MG), Serra dos Órgãos (RJ) e Serras Gaúchas (RS).  

Aproveitando a inclusão do Rio de Janeiro no programa, a Associação Carioca 

de Turismo de Aventura – ACTA, que possui como objetivo principal desenvolver o turismo 

de aventura no Estado do Rio de Janeiro, tornando a região um destino de referência mundial 

no segmento (ACTA, 2007), elaborou alguns projetos a serem implantados em todo o estado. 

Alguns deles são implantar o voluntariado em Unidades de Conservação, ministrar cursos de 

qualificação, estar em sintonia com entidades representativas locais e nacionais, prestar 

socorrismo em áreas naturais e planejar e operar ações dentro da atividade. Tais ações 

contribuem para que todo o estado do Rio de Janeiro caminhe na direção de se tornar um pólo 

mundial de Turismo de Aventura.  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

4. O TURISMO DE AVENTURA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI - RJ 

 

O Estado do Rio de Janeiro, localizado no sudeste brasileiro, apesar de ser o de 

menor dimensão em extensão territorial da região, possui a terceira maior população do Brasil 

de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, além de uma enorme 

visibilidade no mercado interno e externo. A população estimada é de 15.383.407 habitantes e 

a área está dividida em 92 municípios conforme mostra a figura 38: 

 
       Figura 32: O estado do Rio de Janeiro 
       Fonte: CIDE (2007) 
 

Por razões de marketing e conseqüentemente facilitando o trabalho do 

segmento turístico e os visitantes da localidade, a Companhia de Turismo do Estado do Rio de 

Janeiro – TurisRio também subdivide o estado, porém em onze macro - regiões, são elas: 

Baixada Fluminense, Serra Norte, Noroeste das Águas, Costa Doce, Serra Verde Imperial, 



  
 

Costa do Sol, Caminhos da Mata (anteriormente denominada Baixada Litorânea), Costa 

Verde, Vale do Café, Agulhas Negras e Metropolitana.  

 
Figura 33: Macro regiões turísticas do Rio de Janeiro 
Fonte: Turisrio (2007) 
 

Esta última é constituída de 2 municípios: Rio e Niterói. A região é composta 

por atrativos naturais diversos, nela encontram-se montanhas, praias, espécies vegetais e 

animais dos mais variados tipos. É possível desfrutar da vida de metrópole e em alguns 

minutos estar em contato com a natureza. Apoiada na infra-estrutura existente e nos recursos 

naturais, a região Metropolitana do Rio de Janeiro pode ser apontada como um destino no 

qual o turista pode estar em contato com a natureza e exercer a prática de esportes.  

 

4.1 HISTÓRICO DE NITERÓI 

 

Na porção leste da região, encontra-se Niterói, separada por poucos 

quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. A história da cidade possui caráter de aventura e está 

atrelada com a invasão francesa. Em 1564, a tribo indígena do cacique Araribóia, foi trazida 



  
 

do atual estado do Espírito Santo pelos portugueses para participar da luta contra os invasores 

franceses e os índios Tamoios. Na época todos os índios já haviam sido catequizados por 

jesuítas e o cacique adquiriu o nome cristão Martim Afonso de Souza. Mem de Sá, então 

governador geral, frente ao sucesso no combate aos invasores, cedeu terras solicitadas pelo 

cacique para que a sua tribo pudesse desfrutar. No local, que anteriormente era denominado 

de Banda d'Além, o verde era exuberante e a cobertura vegetal era mata atlântica em quase 

sua totalidade. Desta forma, em 1573, é fundada a aldeia de São Lourenço dos Índios, 

localizada no morro igualmente denominado. Da aldeia avistava-se a baía de Guanabara e o 

mangue, desta forma estava estrategicamente localizada quando as lavouras de fumo, 

mandioca e cana de açúcar foram implantadas. (CUNHA e MENEZES, 1998). 

Com o passar dos anos algumas porções de terras foram concedidas, formando 

grupos brancos em São Domingos, Praia Grande, São Sebastião de Itaipu, Piratininga e São 

João de Icaraí. Devido à característica pantanosa da localidade, era difícil transitar entre as 

comunidades e a alternativa adotada era o deslocamento via mar. Somente em 1816, com a 

visita de Dom João VI, a localidade ganhou maior visibilidade, atraindo cientistas que 

buscavam plantas, animais e até mesmo vistas panorâmicas. Alguns artistas tiveram interesse 

despertado pelas belezas naturais e as retrataram em suas obras, como é o caso de Henri 

Nicolas Vinet e Nicolau Facchinetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Paisagem de Niterói com Rio de Janeiro ao Fundo, 1874 – (óleo sobre tela) 33 x 23 cm. Coleção 
Particular. 
Fonte: Nicolau Facchinetti (Instituto Itaú Cultural, 2007). 
 

 

 



  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 35: Vista da Baía do Rio de Janeiro tomada da Praia de Icaraí em Niterói, 1872 (Óleo sobre tela sobre 
cartão) 26,8 x 41,3 cm - Museu Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro, RJ). 
Fonte: Nicolau Facchinetti (Instituto Itaú Cultural, 2007). 
 
 

Devido ao adensamento demográfico e a produção agrícola já destacada, 

passam a ser construídas trilhas para facilitar o escoamento e no ano de 1817, a então aldeia 

foi elevada à categoria a de Vila, passando-se a chamar Vila Real da Praia Grande, em 1819. 

Somente em 1834 foi elevada à categoria de cidade e ganhou o título de capital do Rio de 

Janeiro (CUNHA e MENEZES, 1998). Em 1835, a cidade deixa de se chamar Praia Grande 

para tornar-se Nichteroy e em 1845 ganha o título de Cidade Imperial. No final do século, a 

cidade passa por fatos impactantes, primeiramente a Lei Áurea, que levou à falência algumas 

fazendas e engenhos e num segundo momento a elevação de São Gonçalo, até então 

pertencente a Nichteroy, à condição de município. Sem dúvida, o fato que mais impactou o 

final deste mesmo século, foi a transição do modelo monárquico para o republicano. Inserida 

neste contexto está a Revolta da Armada, que atingiu diretamente Nichteroy. O movimento 

foi comandado pela Marinha brasileira em oposição ao governo de Floriano Peixoto e dentre 

suas ações estavam bombardeios a então capital, fato que contribuiu para a interiorização da 

população. A Revolta colaborou para a transferência da capital para a cidade de Petrópolis. 

Somente em 1903 é que Nichteroy recupera a condição de capital. 

O início do novo século foi marcado por obras e melhorias para a cidade, de 

acordo com o Centro de Documentação e Pesquisa de Niterói – CDP (2007). O setor de 

iluminação, de saneamento e de transporte contou com grandes avanços, bem como, o setor 

naval, com a inauguração do Estaleiro Rodrigues Alves. No ano de 1974 ocorreu a conclusão 

da obra da Ponte Presidente Costa e Silva, popularmente conhecida como Ponte Rio - Niterói. 

A construção favoreceu o deslocamento entre as duas cidades, que anteriormente acontecia 



  
 

via Magé ou por meio do serviço regular de barcas. Contribuiu também para a condição de 

Niterói como centro difusor para a região dos Lagos e para o crescimento demográfico da 

cidade. Contudo, nesse mesmo ano Niterói perdeu a condição de capital devido à fusão dos 

estados do Rio de Janeiro e da Guanabara. A perda mexeu com a auto-estima dos cidadãos da 

cidade e sua imagem ficou vinculada a de cidade dormitório. Somente quinze anos depois a 

localidade passou a se redescobrir. (CDP)  

Niterói possui 129 km² e 474 002 habitantes, segundo dados de 2007 do IBGE 

(2007). A localidade possui além de espaços naturais, alta freqüência escolar, média de anos 

de estudos de aproximadamente 9,5 e uma taxa de alfabetização acima de 96% entre a 

população acima de 15 anos, de acordo como Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP (INEP, 2007) o que a torna uma fornecedora de mão de 

obra qualificada. Niterói possui o terceiro índice de desenvolvimento humano do país (IDH), 

que é uma média comparativa padronizada mundialmente avaliadora de aspectos como 

expectativa de vida, índice de natalidade, educação, alfabetização e riqueza. 

O clima de Niterói é caracterizado por ser quente e úmido, tendo influência de 

massas polares do sul nos meses de abril a outubro e de estiagem prolongada e temperatura 

alta nos meses de janeiro e fevereiro. A vegetação original é típica de Mata Atlântica com 

campos inundáveis, mangue e restinga. O relevo constrói uma paisagem heterogênea por ser 

constituído de maciços litorâneos, planícies e vales. O ponto mais alto se localiza na Pedra do 

Elefante, na Serra da Tiririca e a área de planície mais extensa cobre a região entre lagoas de 

Piratininga e Itaipu (COELHO, 1988).  

Niterói possui escolas tradicionais e 12 instituições de ensino superior. São 

elas: Escola Superior de Ensino Helena Antipoff - Pestalozzi, Conservatório de Música de 

Niterói - CMN, Universidade Estácio de Sá, Universidade Cândido Mendes, UNIVERSO, 

Faculdade do Centro Educacional de Niterói - FACEN, Faculdades Integradas Maria Thereza 

- FAMATH, Instituto Superior de Ciências Humanas e Filosofia La Salle - ISCHF La Salle, 

Instituto Superior de Educação La Salle - ISE La Salle, Centro Universitário Plínio Leite - 

UNIPLI, Universidade Federal Fluminense - UFF, sendo as duas últimas instituições 

detentoras de cursos de graduação em Turismo. 

A cidade possui a Niterói Empresa de Lazer e Turismo - NELTUR, como 

incentivadora e organizadora do setor turístico. No ano de 2005, a mesma empresa realizou o 

lançamento do Plano de Turismo como continuidade de medidas iniciadas em 2002. Segundo 

o prefeito Godofredo Pinto:  



  
 

-“O Turismo é a vocação natural da cidade pela sua beleza natural, sua mão de obra 

qualificada pelo seu perfil de cidade universitária, padrão dos mais elevados do Estado, 

somando-se ao fato da proximidade do Rio, como maior pólo de turismo do País” (NELTUR, 

2007). Algumas das ações propostas pelo plano são: a operação de uma linha náutica com 

atracadouros na Fortaleza de Santa Cruz (em Jurujuba) e no Museu de Arte Contemporânea – 

MAC (na praia da Boa Viagem); a construção de um Centro de Convenções, onde atualmente 

funciona a Concha Acústica no bairro de São Domingos; a revitalização do parque da Cidade 

(Charitas); a construção de um teleférico ligando o Parque da Cidade à Praia de Charitas; a 

construção de dois centros náuticos (São Francisco e Charitas); a inauguração de novos 

Centros de Informações Turísticas; construções de pórticos em várias entradas da cidade; um 

novo circuito rodoviário com linhas próprias voltadas para os pontos turísticos do município; 

uma nova iluminação em vários de seus patrimônios; revitalização do Museu Arqueológico de 

Itaipu; iluminação externa e criação de um cinturão de proteção ambiental na Duna Grande de 

Itaipu; construção de um mirante em deck de madeira para contemplação das Pedras de 

Itapuca e do Índio; criação de um deck de ginástica no Ingá; revitalização de Portugal 

Pequeno; restauração da Igreja da Boa Viagem e a criação do Parque das Águas. De acordo 

com o vice-prefeito de Niterói, Comte Bittencourt, tais ações contribuem para a inclusão da 

cidade no circuito estadual e nacional de maneira que o desenvolvimento da mesma seja auto 

sustentável, aproveitando o potencial turístico da cidade (NELTUR, 2007). 

Existe em Niterói a percepção de que o turismo pode proporcionar 

desenvolvimento em diferentes esferas e este aspecto fica claro, ao analisar as propostas da 

Neltur e o crescente interesse dos governantes. No entanto, são necessárias tomadas de ações 

mais eficazes, por meio de avaliação do potencial turístico da cidade e planejamento, para 

tanto deve haver parcerias entre o governo da localidade, a academia, a comunidade e 

empresas privadas.  

A opinião do prefeito Godofredo, o cenário atual de crescimento da 

preocupação com aspectos ambientais, sustentáveis e ecológicos colaboram para a 

estruturação do turismo voltado para áreas naturais. Niterói possui, no caso do turismo de 

aventura, diversos espaços apropriados para a prática das atividades.  

 

 

 



  
 

 

 

4.1 LOCALIDADES DE NITERÓI E SUAS POTENCIALIDADES  

 

A figura 36 apresenta Niterói classificada em regiões e a divisão de bairros: 

 
Figura 42 – Divisão de bairros de Niterói 
Fonte: Coordenação de Documentação e Pesquisa (CDP, 2007) 

 

Pensando em analisar o potencial turístico de Niterói para o segmento de turismo de aventura, fez-se necessário o levantamento dos 
bairros que ofereçam ambientes para a prática e a infra-estrutura de apoio turístico.  

Na zona sul de Niterói, inserida na região das Praias da Baía, encontra-se o 

bairro de São Francisco com uma extensão de 2,76 km² e população de 9654 habitantes 

(CDP). A localidade é conhecida por agregar diversos empreendimentos gastronômicos na 

sua orla e por ser um bairro pacato, no qual as construções são majoritariamente de casas. 



  
 

Encontra-se neste mesmo bairro a via que leva ao morro da Viração, local no 

qual se encontra o Parque da Cidade, uma área de diversidade biológica e florestal. A uma 

altitude de 270 m e possuindo uma área de 149.388,90 m² o parque possui um mirante do qual 

se avista a região oceânica e zona sul de Niterói, a baía de Guanabara e o Rio de Janeiro 

(CUNHA e MENEZES, 1998). Os praticantes de vôo livre, de atividades ciclísticas e de 

caminhadas são freqüentadores da localidade que oferece trilhas de diferentes níveis e duas 

rampas que se diferenciam pelo local de pouso, uma voltada para praia de Charitas e a outra 

para a praia de Piratininga. O parque conta com centro de informações turísticas e horário de 

visitação. Ainda em São Francisco, está localizado o acesso ao Morro de Santo Inácio, que 

apesar da elevada altitude, ideal para prática de atividades e contemplação da cidade, sofre 

com a violência urbana e com o difícil acesso devido à instalação de um portão.  

 
Figura 37 – O morro da viração visto do bairro da Boa Viagem 
Fonte: arquivo pessoal (2007) 

 

Próximos ao bairro de São Francisco, estão Charitas e Jurujuba que juntos 

totalizam um pouco mais de 9300 habitantes. Os bairros são banhados pela baía de Guanabara 

e no caso de Jurujuba por águas oceânicas, o que aliado aos ventos facilitam a prática de 

esportes como a vela. Ambos sofreram com a falta de controle sobre o crescimento urbano e 

devido a este fator tiveram sua paisagem natural bastante modificada. Charitas localiza-se 

entre a orla e o morro da Viração enquanto Jurujuba possui formações rochosas como o 

Morro do Macaco e o Morro dos Morcegos. Ambos os bairros, possuem importância 

significativa para o setor de turismo, porque abrigam estabelecimentos gastronômicos de boa 

qualidade, a maioria voltada para cozinha de frutos do mar e por possuírem uma beleza 

paisagística inenarrável. Além disso, Jurujuba abriga uma colônia de pescadores e um 



  
 

conjunto de fortificações oriundos do século XVI, que são localidades de grande importância 

do ponto de vista histórico e compõem a oferta de atrativos turísticos de Niterói (CDP, 2007). 

Ainda na zona sul da cidade, porém separados pelo túnel Raul Veiga, dos 

bairros acima citados, estão Icaraí e Ingá.  Esses bairros são populosos e de densidade 

demográfica alta.  

Icaraí possui símbolos históricos como a pedra de Itapuca e a pedra do Índio, o 

Campo de São Bento e o antigo Cassino, local no qual hoje se encontra a Reitoria da 

Universidade Federal Fluminense.  É hoje um bairro muito verticalizado e concentra 

prestadores de serviços, diversos serviços comerciais, bancos e os principais hotéis da cidade. 

Possui também colégios tradicionais de Niterói e é bem servido por diversas linhas de ônibus. 

A praia de Icaraí, com aproximadamente 1.200m (NELTUR, 2007), é um atrativo por si só e 

vem, nos últimos anos, sendo favorecida pela despoluição da baía de Guanabara, que têm 

trazido mais pessoas para o banho de mar e proporcionando menos riscos aos surfistas que a 

freqüentam na altura de Itapuca.  

O Ingá é um bairro que guarda história por ter tido residências de figuras 

importantes do Império na época de capital. Nos últimos anos, o bairro cresceu devido à 

especulação imobiliária e hoje sofre com o tráfego intenso de carros. Importantes atrativos 

culturais de Niterói se encontram nesse bairro, como o Palácio do Ingá e o museu Antonio 

Parreiras, além de prédios da Universidade Federal Fluminense. A praia no Ingá também 

possui paisagem belíssima e é freqüentada diariamente por pessoas que correm e andam em 

seus calçadões (CDP, 2007).  

O bairro de Boa Viagem, que está muito próximo ao Ingá, é o detentor da 

imagem mais explorada de Niterói que é o Museu de Arte Contemporânea – MAC, projetado 

pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O bairro possui uma extensão pequena, mas muito bela. 

Margeado pela Avenida Litorânea, abriga quiosques e a Igreja da Boa Viagem, na Ilha da Boa 

Viagem. É comum ver praticantes de vôo livre na região usufruindo da área ao lado do MAC 

para iniciar suas atividades.  



  
 

 
             Figura 38 – Ilha da Boa Viagem 

          Fonte: arquivo pessoal (2007) 

A transição dos bairros da zona sul para a região Oceânica de Niterói é feita 

basicamente pelos bairros de Cantagalo e Maceió, situados na região de Pendotiba. Ambos 

possuem uma alternância de vales e morros grandes e tiveram sua ocupação territorial 

realizada de maneira desordenada. Os bairros ainda sofrem com a precariedade de serviços 

públicos como água e com a escassez dos transportes coletivos. Os bairros são residenciais e o 

comércio é fraco, por isso para ter acesso a estabelecimentos comerciais de grande porte, os 

moradores têm de se deslocar para a região Oceânica ou para a região das Praias da Baía. Em 

Cantagalo está localizado o cemitério Parque da Colina e próximo a ele o acesso à Reserva 

Ecológica Darcy Ribeiro. A reserva citada é constituída pelos morros da Serra do Cantagalo, 

Serra do Malheiro e Serra Grande e ainda preserva mata atlântica nativa. Inserida na reserva 

está a Pedra do Cantagalo, que possibilita ao visitante apreciação de um monumento natural 

de grande beleza, além da execução de trilhas e práticas de escalada. A questão preocupante 

em relação à reserva é a ocupação desordenada no seu entorno que pode acarretar em perdas 

naturais (CDP, 2007). 

Chegando à região Oceânica, o primeiro bairro é o de Piratininga. Local 

ocupado por população de classe média e quem tem tido crescimento alto no setor imobiliário, 

principalmente pela melhoria das vias de acesso e pela suas características naturais. Em 

Piratininga existem praia, lagoa, costões e vegetação de restinga, o que para apreciadores da 

natureza é um paraíso. Contudo, Piratininga sofre com o principal problema de infra-estrutura 

da região oceânica, que é a escassez da rede de água e esgoto. Tal fato colabora para a 

degradação da lagoa de Piratininga, que a cada dia perde volume e sofre com perda de 



  
 

diversas espécies. No que diz respeito a serviços, o bairro conta com ampla rede e comércio, 

além de estabelecimentos voltados para o setor de entretenimento. 

Camboinhas é outro bairro da região Oceânica de Niterói e limita-se com os 

bairros de Piratininga e Itaipu. A localidade possui como principal atrativo sua praia de 

grande comprimento, aproximadamente 2600m (NELTUR, 2007) e com faixa de areia 

extensa. Ao longo da orla existem quiosques que prestam serviços na areia da praia. Uma 

curiosidade do bairro é que não existem linhas de ônibus circulando internamente e nem 

estabelecimentos comerciais de grande porte e esta condição é apoiada pelos moradores que 

temem por sua segurança e tranqüilidade. A procura por Camboinhas aumenta nos finais de 

semana, o que acarreta engarrafamentos e transtornos para moradores do bairro que estão 

acostumados com a calmaria dos dias de semana. Nos últimos anos, o número de construções 

de casas e condomínios vem crescendo no bairro e junto com elas algumas pousadas. As 

condições de vento na praia de Camboinhas e a posição, já em mar aberto, favorecem a 

prática de vela, de windsurf, uma modalidade de surf tracionado por vela, e o kitesurf 

modalidade na qual um papagaio de grande porte traciona o praticante sobre a prancha. Pelo 

bairro chega-se também à praia do Sossego, lugarejo de difícil acesso, mas de beleza natural 

inigualável é ponto de parada de lanchas e iates.  

 
             Figura 39 – Praia do Sossego  
             Fonte: arquivo pessoal (2007) 

 

 

 



  
 

Vizinho a Camboinhas está Itaipu, bairro que abriga história em seu sítio 

arqueológico na Duna Grande. A região ainda preserva algumas construções remanescentes 

da colônia de pescadores, no canto direito da praia de Itaipu, contudo hoje as construções 

mais freqüentes são de condomínios e casas modernas, de padrões elevados. A praia de Itaipu 

é banhada por águas calmas e separada da praia de Camboinhas por um canal que é muito 

procurado por surfistas. Próximos à praia estão as Ilhas do Pai, da Mãe e Menina. Itaipu é 

cercada por encostas da Serra da Tiririca, uma unidade de conservação classificada como 

Parque estadual, criada pela lei n.º1901, de 29 de novembro de  1991, entre elas o Morro das 

Andorinhas (CDP, 2007). O local, que divide as praias de Itacoatiara e Itaipu, é ideal para a 

prática de trekking, ciclismo e observação da natureza e da vista. Para ter acesso deve-se ir até 

a igreja de São Sebastião de Itaipu, no afunilamento da rua inicia-se a trilha. Itaipu, assim 

como outros bairros da região oceânica, passou a vivenciar um boom imobiliário nos últimos 

tempos, o que agrava problemas como a poluição, desmatamento, esgoto sanitário insuficiente 

e infra-estrutura em geral. As linhas de ônibus também são escassas, principalmente para o 

centro de Niterói. O comércio do bairro é bastante variado e nota-se o aumento do número de 

pequenos shoppings centers, desta forma as necessidades dos moradores são bem atendidas 

(CDP, 2007).  

  O último bairro listado é o de Itacoatiara, predominantemente residencial e um 

dos pontos mais famosos de Niterói por agregar costões rochosos, uma linda enseada e 

vegetação de restinga. Os moradores de Itacoatiara são pessoas, em geral, de alto poder 

aquisitivo e lutam para manter a tranqüilidade do bairro, isto porque, nos dias de Sol e na 

temporada de verão, o bairro excede sua capacidade e recebe visitantes das mais diversas 

localidades. Os estabelecimentos comerciais são muito poucos: os quiosques, um bar noturno, 

uma padaria, a Associação Fluminense de Engenheiros e Arquitetos, uma loja de roupas e o 

Pampo Clube, o que faz com que os moradores tenham de se deslocar para outros bairros em 

busca de serviços e comércio. No que diz respeito a transporte público, o bairro possui apenas 

uma linha e os moradores utilizam carros particulares. Entre as particularidades de Itacoatiara 

está a presença de um boulder na pracinha, que serve para a prática de escalada e é útil para 

os escaladores de montanha evoluírem na graduação. Outro fato curioso é a prática do surf de 

montanha, na qual o praticante desce correndo e realizando manobras aéreas pelo costão 

rochoso, a atividade foi criada em Niterói. O principal transtorno do bairro são os 

desmatamentos das áreas de mata atlântica e de vegetação de restinga (CDP, 2007). 

 

 



  
 

De Itacoatiara tem-se acesso a pontos interessantes para a prática de atividades 

relacionadas ao turismo de aventura que são: o Alto Morão, o Morro do Telégrafo, o Costão 

de Itacoatiara e a Enseada do Bananal, todos inseridos no Parque Estadual da Serra da 

Tiririca. Com área de aproximadamente 2400 hectares, o parque abrange desde regiões leste e 

oceânica de Niterói, parte de Maricá e de Itaipuaçu. O relevo do parque apresenta trechos 

acidentados, com inclinações superiores a 50 graus, aparecendo afloramentos rochosos 

considerados monumentos geológicos, como a Pedra de Itacoatiara e o Morro do Elefante. A 

vegetação da Serra da Tiririca sofreu processo histórico de degradação iniciado no período 

colonial. Contudo, a diminuição do uso do solo para a produção agrícola favoreceu a 

regeneração natural da cobertura vegetal. O ambiente natural encontrado no parque abriga um 

significativo patrimônio da flora e da fauna do Rio de Janeiro. Já foram encontradas mais de 

350 espécies de vegetais diferentes no local e animais como paca, tatu, preguiça, gato-do-

mato, tamanduá e diversos tipos de aves também (IEF, 2007). 

O quadro 3 e a figura 40 representam respectivamente o resumo das atividades 

que podem ser realizadas e o mapa do Turismo de Aventura em Niterói: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
Quadro de resumo das atividades em Niterói 

Quadro 3: Resumo das atividades em Niterói 
Fonte: elaboração própria (2007) 

 

 

 

Figura 40: Mapa do Turismo de Aventura em Niterói 
Fonte: elaboração própria 
 
 

 VÔO 
LIVRE 

CAMINHADA  BIKE ESCALADA SURF WINDSURF KITESURF 

Boa 
Viagem 

x       

Camboinhas     x x x 
Cantagalo  x x x    
Charitas        
Icaraí     x   
Ingá        

Itacoatiara  x x x x   
Itaipu  x x x x   

Jurujuba    x    
Piratininga        

São 
Francisco 

x x x x    



  
 

4.2 INFRA ESTRUTURA DE NITERÓI  

 

No que diz respeito à hospedagem, Niterói conta com 19 estabelecimentos 

cadastrados. Desse universo, 12 são hotéis, a maioria localizada no bairro de Icaraí e 5 

pousadas localizadas majoritariamente na região oceânica. Existem ainda 7 flats espalhados 

pela cidade (NELTUR, 2007). 

Na parte gastronômica, a cidade possui bastante variedade. São mais de 150 

opções de estabelecimentos das mais diferentes cozinhas: mineira, internacional, nordestina, 

churrascaria, atendendo assim os mais variados públicos. Existem também os 

empreendimentos focados no entretenimento como boates, cinemas, escolas de samba, 

teatros, casas de música ao vivo, galerias de arte e pubs (NELTUR, 2007). 

Quanto ao sistema de transportes, Niterói conta com: ônibus urbanos e 

intermunicipais; sistema de barcas para a Praça XV de Novembro, para Cocotá e para a 

Ribeira, sob o domínio da empresa Barcas SA; diversas cooperativas de táxi; e proximidade 

com os dois aeroportos do Rio de Janeiro, o Internacional Antonio Carlos Jobim e o Santos 

Dumont.  

Niterói possui ainda um terminal rodoviário e uma rodoviária, 15 hospitais, 

locadoras de automóveis e diversas agências de viagens (NELTUR, 2007). 

Após avaliação dos serviços turísticos e de apoio de Niterói, observa-se que 

existe potencial para desenvolvimento do turismo, não só de aventura, mas de diversos 

segmentos. Contudo, para que haja desenvolvimento nesse setor é necessário um 

planejamento para a formatação de um produto turístico bem estruturado. 

  

4.3 ENTREVISTAS COM PRATICANTES 

 

Para melhor conhecimento das atividades que ocorrem em Niterói, foram 

realizadas entrevistas com praticantes de diferentes modalidades em Niterói. Os entrevistados 

foram selecionados com base no seu histórico relacionado à atividade e/ou por estar atrelado a 

alguma entidade de caráter organizacional. 

O intuito do procedimento foi observar e conhecer opiniões e saber das mais 

variadas necessidades de cada praticante. Optou-se por elaborar uma entrevista pela maior 

flexibilidade na formulação de questões que esta prática oferece. A coleta foi realizada de 



  
 

modo que o entrevistado tivesse livre arbítrio para falar e norteada por um método semi 

estruturado, ou seja, com perguntas pré-formuladas. 

A escolha por moradores de Niterói foi feita por acreditar que a visão interna 

dos escolhidos propicia ao trabalho um ponto de vista dos problemas estruturais e maior 

conhecimento das áreas de prática e da atividade na cidade. 

As perguntas pré formuladas estão como apêndice A deste trabalho. 

• O primeiro colaborador foi Cássio Garcez, 44 anos, coordenador do 

Projeto Ecoando, psicólogo, guia especializado em atrativo natural pela Embratur e 

especialista em planejamento ambiental e educação ambiental. O Ecoando é uma instituição 

autogestiva, fundada em 1993, localizada em Niterói, que por meio de caminhadas ecológicas 

difunde princípios como a integração consciente, interação com o meio natural e social e 

conhecimento do patrimônio sócio - ecológico, podendo preservá-lo. 

Praticante de caminhada ecológica, Cássio apontou Dentre os locais mais 

freqüentados para a prática da atividade aqueles que têm algum atrativo natural e 

acessibilidade como a Serra da Tiririca, Parque Ecológico Darcy Ribeiro, Morro da Viração. 

O entrevistado acredita que hoje o parque Darcy Ribeiro possua acessibilidade razoável e que 

a questão da segurança esteja melhorando. 

  Pratica atividades em Niterói, primeiramente por ser morador e ter fundado o 

Ecoando na cidade, devido a isto, possui mais fácil/rápido acesso aos locais de prática. Além 

disso, Cássio enalteceu a localidade pelas belezas de aspectos sociais, naturais e culturais. 

  Dentre as dificuldades encontradas em Niterói, o entrevistado pontuou a 

negação do perfil ecoturístico por parte da sociedade e das autoridades. Dentre alguns fatos 

citados estão: a presença de loteamentos que fecham acessos às trilhas, falta de manutenção e 

estruturação das trilhas, ausência de banheiros próximos a estas localidades, exceto a Serra da 

Tiririca, que possui a violência urbana. Devido a este último aspecto, alguns roteiros tiveram 

de ser abandonados. 

  Os pontos negativos levantados relacionados à caminhada, foram: a questão da 

escassez de conceitos estabelecidos e de técnicas relacionadas à minimização do impacto 

ambiental e a ausência educação ambiental, sendo um pretexto adotado para alguns grupos 

para apenas ganhar dinheiro. Esta lacuna conceitual e técnica motivaram Cássio a ingressar no 

mestrado e conceituar caminhada ecológica. A prática da atividade voltada somente para o 

lado econômico e sendo trabalhada sem critérios, prejudica os profissionais que trabalham de 

maneira séria e consciente, como é o caso do Ecoando.  



  
 

Dentre os pontos positivos da atividade, quando realizado seriamente, estão: a 

conscientização das pessoas e aumento do interesse pelo ambiente não só natural, mas 

também social. Tais fatos ocorrem quando metodologias corretas são utilizadas, propiciando 

aos praticantes mudanças no seu cotidiano. Os aspectos levantados aqui remetem à definição 

de Goodwin no que diz respeito a comunidade.  

O valor de Niterói para práticas esportivas em uma escala numérica de 0 a 10 é 

entre 8 e 9, do ponto de vista do entrevistado. Tal classificação se dá porque Niterói é uma 

cidade pequena, possui um patrimônio ambiental maravilhoso que atende à expectativa dos 

diferentes públicos, ou seja, trilhas planas como a do córrego dos colibris Tiririca, até o Alto 

Morão, e podem-se ainda fazer uso do mar, montanha, gruta, mata e de locais abertos. Citou 

também a história, a riqueza cultural e a diversidade de objetivos que podem se alcançados: 

esporte, educação e turismo. No entanto, Cássio ainda considera o espaço da cidade 

subutilizado. 

  Cássio acredita em Niterói com pólo de Turismo de aventura e de ecoturismo, 

além de pólo de práticas esportivas não necessariamente ligadas à natureza, desde que bem 

administrado e gerenciado e considerou que a cidade deve aproveitar a proximidade com o 

Rio de Janeiro.  

  O entrevistado possui 14 anos a frente do Ecoando que hoje está num patamar 

estável, ainda assim diz ser uma atividade sazonal principalmente por estar sujeito as 

intempéries climáticas. É uma organização que conta com o apoio irrestrito de diversas outras 

entidades de Niterói, inclusive com a Neltur, o que gera uma estabilidade e reconhecimento. 

Cássio tem perspectivas de crescimento, no entanto de forma organizada e moderada. Alega 

ainda que falta interesse do próprio niteroiense em conhecer a natureza e a beleza de Niterói. 

Tem a intenção de contribuir, por meio do projeto aliado ao mestrado para a educação 

ambiental e conscientização.   

  A procura hoje pelo Ecoando é feita majoritariamente por moradores da cidade, 

pessoas oriundas do Rio de Janeiro devem totalizar algo em torno de 15%, e 

aproximadamente 5% das pessoas são de fora do estado e algumas vezes de fora do país. O 

Ecoando se preocupa sempre com o número de pessoas por atividade, em média 15 

participantes, podendo variar de acordo com a trilha. 

  Para estar atualizado, o entrevistado realiza pesquisa pessoal, pesquisa de 

campo e mapeamento. O Ecoando possui mais de 300 roteiros e Niterói possui de 10 a 15 

trilhas. 



  
 

Pontuou ainda que tamanho potencial subutilizado é um desperdício tanto para 

o morador, que deixa de usufruir as mais variadas atividades e do patrimônio, quanto para o 

Município que deixa de arrecadar os dividendos de uma atividade que deveria ser bem 

administrada e gerenciada. Um dos motivos citados seria talvez a incompatibilidade do setor 

político, acarretando em desperdício e perda para todos os setores. 

• O segundo entrevistado foi Leo Nobre, presidente do Clube Niterói de 

Montanhismo - CNM. Com 27 anos, é praticante de trekking há mais de 12 anos e há 

aproximadamente três anos realizou o curso de escalada. O interesse foi tão grande que 

chegou ao cargo de presidente da entidade. As localidades escolhidas para a prática de 

atividades são: o Parque Estadual da Serra da Tiririca, o Morro do Morcego em Jurujuba, o 

Parque da Cidade, o Parque Municipal Darci Ribeiro e o Morro Santo Inácio. Leo acredita 

que Niterói está se revelando um grande pólo de atividades relacionadas à natureza e pratica 

escalada na cidade pela proximidade com sua casa.  

  A respeito das dificuldades encontradas em Niterói, foi citada a falta de bons 

hotéis, no entanto foi ressaltada a existência de algumas boas pousadas na região oceânica, 

que muitas vezes deixam de ganhar por má divulgação e falta de legalização. Outro ponto 

levantado foram os problemas de acessos para o morro do Morcego e o parque Darcy 

Ribeiro. 

  Perguntado sobre pontos negativos e positivos relacionados ao montanhismo 

em Niterói, acredita que só existam pontos positivos. No que diz respeito ao Parque Estadual 

da Serra da Tiririca, os montanhistas, segundo ele, possuem uma relação de parceria muito 

boa com a administração. O relacionamento entre o Parque e os montanhistas é facilitado 

pela amizade que existe entre Leo e o administrador geral, desta forma os participantes do 

clube se intitulam principais parceiros do parque, participando de grupos de trabalho de 

manejo de trilha, mutirão de reflorestamento, além de estarem sempre atentos a derrubadas 

de áreas verdes e armadilhas de caçadores. A atividade permite aos praticantes pontos de 

vista diferentes e conhecimento de trilhas remotas, o que facilita a supervisão da área. 

  Quanto ao valor de Niterói para práticas das atividades, foi dito que o grau de 

importância é muito alto, isto porque, somente no Parque Estadual da Serra da Tiririca 

existem mais de 130 rotas de escalada, chegando quase ao número da Urca na cidade do Rio 

de Janeiro, que hoje é o principal ponto de escalada em área urbana do país. Quanto às 

trilhas, afirma que Niterói ainda deixa um pouco a desejar, sendo as principais o Alto Morão, 

o Costão, o Morro das Andorinhas e a Enseada do Bananal. Devido a estes fatores, acredita 



  
 

em Niterói como um pólo de Turismo de aventura, tendo valor nesse ramo. No entanto, se 

diz contrário à proposta da ABETA de ser necessária a contratação de guias em Unidades de 

Conservação, isto porque, para realizar a atividade é necessário um curso o que acaba 

fazendo dos escaladores um público independente do auxílio de terceiros, mas ao mesmo 

tempo unido entre si, ou seja, o grupo se ajuda, independente da localidade, estuda, pesquisa 

e vai para o campo de ação. Na opinião do entrevistado, o que pode ocorrer é que se o guia 

não for bem informado, o conhecimento do montanhista irá se sobrepor ao dele.  

  Sobre a questão de segurança no CNM, o presidente diz que essa é uma 

questão central. No clube existem sempre cursos de reciclagem nesse sentido, além de ética 

na atividade e minimização de impactos nas áreas de atuação. Esta preocupação se reflete no 

número de pessoas que praticam juntas, geralmente são de 2 a 3 pessoas, podendo chegar até 

8, de acordo com o percurso e capacidade do local. Este perfil comportamental do clube 

reflete os mesmos conceitos apresentados na definição de turismo de aventura de 2001, no 

que diz respeito à procedimentos de segurança e respeito ao patrimônio.  

  Qualquer pessoa pode se associar ao CNM, mas para realizar atividades de 

escalada, deve-se ter passado por um curso básico de escalada em rocha. Os sócios hoje são 

oriundos de diversas localidades e se interessam após terem acesso ao site ou por indicação 

de alguém.  

• Apesar do surf muitas vezes ser praticado em caráter competitivo, o que 

o afasta da conceituação do Ministério, que define o segmento de aventura como não 

competitivo, ele também possui poder de atração sobre o visitante. Sendo assim, como 

contribuição para o cenário de surf niteroiense, foi entrevistado o vice - presidente da 

Associação de Surfe de Niterói, Renato Fraga.  

  Surfista praticante, Renato tem 33 anos e freqüenta a praia de Itacoatiara pela 

proximidade com sua residência e pela qualidade de ondas que a praia oferece. No passado já 

foi freqüentador de outras praias da Região dos Lagos do Rio de Janeiro como Búzios, Cabo 

Frio e Saquarema, mas hoje concentra suas atividades aqui. 

  Apontou como fator crucial em Niterói a questão da escassez de meios de 

hospedagem, uma vez que pessoas de fora do Rio encontram dificuldades de achar locais 

adequados ou com a prática de preços altos, fazendo com que muitas vezes a opção seja 

procurar casa de conhecidos. 

  Segundo Renato, Itacoatiara apresenta ondas de qualidade e grandes, apesar de 

não serem constantes; por três anos a praia sediou campeonatos de ondas grandes. A 



  
 

característica de Itacoá, como é conhecida por seus freqüentadores, é de que quando tem 

onda é difícil ultrapassar o nível de qualidade, o que torna a espera pela chegada da mesma 

um momento gratificante. 

 Por outro lado, o ponto negativo de Niterói relacionado à atividade, foi a falta 

de opções de praias para a prática. Itacoatiara é a mais conhecida; existe “o canal”, 

localizado entre as praias de Camboinhas e Itaipu que é propício para iniciantes e Itapuca. 

Esta foi classificada por Renato, como onda histórica, por quebrar com pouca freqüência, 

mas quando ocorre, também é de grande qualidade. Itapuca, segundo o entrevistado, seria um 

lugar místico, tendo como diferencial estar na zona sul, próximo à área de maior 

concentração populacional de Niterói e por isso, quando existem condições para a prática do 

surf, surgem pessoas dos mais variados lugares e de diferentes idades. O surf hoje em Itapuca  

é favorecido pela limpeza da baía de Guanabara, que está longe do ideal, mas já alcançou 

melhorias perceptíveis. 

 Acerca do valor de Niterói relacionado aos esportes, Renato ressalta que a 

cidade é referência na formação de campeões, dentro do surf: Ricardo Tatuí e Bruno Santos. 

Ser o celeiro de figuras como estas pode colaborar para atrair visitantes, basta querer e ter 

dedicação. 

 Foram destacados ainda os atrativos e belezas naturais presentes na cidade, o 

que pode colaborar para a potencialidade no segmento de turismo de aventura. Foram 

relatados casos comuns de pessoas de fora da cidade que procuram constantemente a região 

do Parque Estadual da Serra da Tiririca.  

 A associação de surf hoje está sediada no estádio Caio Martins que de acordo 

com a análise de Renato, está sendo subutilizado. Tal fato se dá porque apenas as escolas 

estaduais podem usar o espaço e a associação sente dificuldade em criar atividades lá dentro. 

O clube também poderia ser usado como espaço para treinamento de praticantes, não só de 

surf, o que contribuiria para a questão de figuras de referência. A associação recebe elogios 

de visitantes de fora da cidade por sua organização, envolvimento e hospitalidade. 

Finalmente, Renato pontuou que o potencial é grande, mas com o apoio da prefeitura ele 

poderia ser mais bem utilizado. 

• Para auxiliar este trabalho, foi contatado o instrutor e praticante de 

parapente Silvio Faria Lima. O entrevistado tem 43 anos e hoje totaliza 13 anos de vôo livre. 

Tendo iniciado a atividade na cidade de Niterói, diz que freqüenta o Parque da Cidade e o 

MAC. Além disso, usufrui áreas adjacentes a Niterói que são Maricá e São Gonçalo.  



  
 

  Silvio aponta o Parque da Cidade como um ótimo lugar para a prática de vôo 

por existirem duas rampas: uma voltada para Piratininga e outra para Charitas. Outras 

características apontadas foram a praticidade do local, as condições de ventos, o acesso da 

rampa e a área de pouso fantástica, o que gera um vôo excelente. Diante destas condições, 

Silvio pratica a modalidade majoritariamente em Niterói, só se desloca para outras rampas 

em casos extremos.  

No que diz respeito as dificuldades encontradas em Niterói, foram apontadas a 

pouca valorização do turismo na cidade e o pouco investimento e interesse dos órgãos 

públicos. A falta divulgação foi classificada como falha central, segundo Silvio, muito se fala 

na cidade do Rio de Janeiro, no entanto, existem cenários e paisagens únicas em Niterói. O 

Parque da Cidade seria um deles, localidade que comumente provoca surpresas agradáveis 

para o visitante, principalmente, o que está indo pela primeira vez. Ainda a respeito deste 

ponto turístico, apontou que a revitalização realizada pela Neltur, proporcionou um melhor 

aspecto visual e estrutural.  

  Silvio observou que não há o que reclamar sobre a atividade em Niterói ou 

sobre os demais praticantes. A rampa é bem cuidada, o Clube Oceânico de Vôo Livre – 

COVL se responsabiliza pela manutenção e preservação e os parceiros e integrantes do 

clube, são éticos e íntegros. O COVL, também realiza divulgação, contudo para um público 

restrito, já praticante.  

  Sobre a questão de segurança, existem regras e um estatuto no clube que 

prevêem punições e restrições, no entanto, estas não estão sendo aplicadas no momento. O 

que os praticantes mais experientes fazem é orientar os colegas e os visitantes para a 

importância da presença de todo o equipamento de segurança, desta forma minimizam-se os 

riscos de acidentes de grandes proporções e a imagem do vôo livre não é denegrida. Para 

Silvio, o Clube está no caminho certo, zelando pela atividade, só deveria ser um pouco mais 

ríspido na questão da fiscalização. 

Foi ressaltada a necessidade de divulgação de todas as modalidades: vôo livre, 

surf, montanhismo, ciclismo; o que geraria uma maior demanda, uma maior necessidade de 

aprimoramento e conseqüentemente uma situação favorável para a melhoria do setor de 

turismo. São atendidas pessoas oriundas de diversas localidades, que chegam a Niterói por 

intermédio de outras pessoas, ou seja, a divulgação baseia-se no boca a boca. 

Também foi pontuada a diversidade natural da cidade que permite práticas de 

atividades, usufruindo da beleza do cenário, contudo, deve-se ter apoio das pessoas 



  
 

interessadas. Silvio acredita em Niterói como pólo de turismo de aventura, para isso deve 

haver interesse dos governantes e estudos voltados para o segmento.   

  O histórico de Niterói, suas políticas, os espaços naturais e a opinião dos 

praticantes de atividades, demonstram a capacidade de atração que a localidade tem.  O 

cenário natural possibilita ao visitante a prática das mais variadas modalidades e ao mesmo 

tempo a contemplação de um ambiente dificilmente encontrado nas zonas mais urbanizadas.  

A operação de um produto turístico no segmento de aventura deve respeitar 

procedimentos como a definição de horários e dias para a prática da atividade, a capacidade 

de carga de cada atrativo, a informação que deve alcançar todos os atores envolvidos na 

atividade e a segurança. Isto pode ocorre em Niterói uma vez que existe mão-de-obra 

qualificada para analisar o cenário e apta a elaborar e implantar planejamento neste sentido. A 

participação de profissionais qualificados colabora também para a interpretação ambiental do 

turista, ou seja, conscientizá-lo das questões sociais e ambientais com as quais a atividade está 

atrelada. 

Niterói possui outros fatores que colaboram para a implantação do segmento, 

que são a proximidade com o Rio de Janeiro, cidade de destaque no cenário turístico 

internacional e nacional; a existência de um plano de turismo com medidas já iniciadas tais 

como os centros de informações turísticas, a iluminação em patrimônios históricos e a 

revitalização do Parque da Cidade; a variedade de estabelecimentos gastronômicos e a 

hospitalidade de uma população que faz a localidade ser conhecida como “cidade sorriso”. 

Entretanto, existem aspectos que podem interferir qualitativamente no turismo 

na cidade que são: o trânsito, que muitas vezes se torna caótico pela quantidade excessiva de 

carros em relação às vias, principalmente nos horários de pico; a violência urbana e o 

transporte público. O que também pode afetar a qualidade da estadia de um visitante na 

cidade é a escassez de opções relacionadas aos meios de hospedagem.  

Para que transtornos sejam evitados é necessário que as autoridades planejem e 

atuem de maneira articulada em prol do desenvolvimento econômico, social e ambiental da 

cidade. No segmento do turismo de aventura as ações que podem auxiliar são o investimento 

para a conservação e proteção do meio ambiente envolvendo a comunidade local; estimular o 

estudo da atividade turística, principalmente de nível técnico que hoje é escasso, 

possibilitando assim a geração de novos empregos; valorizar a identidade local e conscientizar 

os atores envolvidos no processo. Tais medidas auxiliariam na contenção do uso inadequado 



  
 

de recursos naturais, da degradação da paisagem e na minimização de impactos tanto na área 

utilizada para o turismo de aventura quanto nas áreas urbanas. 

Uma população conscientizada e profissionais bem treinados colaboram para a 

minimização de riscos, monitoramento das áreas naturais e até mesmo para a composição de 

grupos de salvamento e busca como os idealizados pelo Ministério juntamente com a 

ABETA. 

É interessante ressaltar que a atividade de turismo de aventura integrada a 

outros segmentos agrega valor ao produto Niterói, por isso, a ocorrência de segmentos 

concomitantemente é bem vinda. No caso estudado, o visitante pode usufruir de uma 

atividade de turismo de aventura no parque da Cidade e seguir para uma atividade cultural. A 

inter-relação dos segmentos faz da cidade um produto mais completo, promove cooperação 

dentro do setor e exige da administração mais atenção. Por meio desta relação, o marketing e 

a divulgação do turismo em Niterói são facilitados, isto porque, os canais de distribuição do 

turismo de aventura, em geral, são específicos e divulgando o produto como um todo, a 

prospecção é maior.  

Seria necessário um planejamento ambiental que contemplasse aspectos como 

o saneamento, recuperação de lagoas, reflorestamento, o transporte coletivo, a fiscalização 

ambiental e ordenamento de uso do solo. Para tal concretização a administração deveria ser 

articulada entre setores de turismo, educação, urbanismo, saúde, cultura, e transportes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÃO  

 

A segmentação do fenômeno turístico permitiu aos pensadores separar as 

diversas áreas de estudo, podendo aprofundar-se nos segmentos de maior interesse pessoal e 

profissional. O ecoturismo é um segmento favorecido por questões preocupantes relacionadas, 

principalmente, a questão da sustentabilidade. No mesmo caminho está o turismo de aventura, 

proporcionando experiências únicas que o turismo em áreas naturais oferece e ao mesmo 

tempo usufruindo de atividades que desafiam os limites humanos.  

O levantamento para a construção bibliográfica do trabalho teve como grande 

empecilho a escassez de títulos específicos do segmento de turismo de aventura, fato que já 

era esperado uma vez que o nicho não possui essa denominação há muito tempo. O caminho 

escolhido foi o estudo do histórico do turismo, dados atuais do turismo no Brasil e no mundo, 

o turismo em áreas naturais, o ecoturismo, para só então analisar o objeto de estudo do 

trabalho.  

Pelo estudo realizado foi possível conhecer que o Brasil possui entidades sérias 

envolvidas na organização e no fomento do turismo de aventura. Além disso, a observação de 

centros internacionais de turismo de aventura bem desenvolvidos pode contribuir para o 

engrandecimento do setor interno.  

Foram salientadas as especificidades do segmento e a infra-estrutura necessária 

para atende-lo. Somado a estes aspectos também foi levantada a questão da segurança e o que 

tem sido feito para que a prática do turismo de aventura ofereça riscos controlados para os 

turistas. Neste sentido, destaca-se a importância da atuação do Ministério do Turismo e de 

entidades representativas do segmento, formulando o programa de qualificação e certificação 

em turismo de aventura. É relevante ressaltar que durante a execução do trabalho foi realizado 

um evento pela a entidade representativa do turismo de aventura do estado do Rio de Janeiro, 

mostrando assim a importância e seriedade do programa e o interesse do estado em estar 

atualizado e qualificado para o segmento.  



  
 

Num segundo momento foi realizado um estudo específico da cidade de 

Niterói. O histórico do local, somado à observação dos recursos naturais e a opinião de 

praticantes de diferentes modalidades, indicaram a existência de potencial para o segmento 

em estudo.  

Por outro lado, a experiência de aprofundar-se na história e atualidade de 

Niterói proporcionou a detecção de falhas estruturais e mau aproveitamento do potencial 

turístico existente. Mostrou-se necessário um planejamento voltado para a área, respeitando as 

questões ambientais e a comunidade, para isso os órgãos administradores de Niterói das mais 

diferentes esferas devem estar articulados. Organizando-se desta forma, os impactos gerados 

pela atividade serão detectados, os atores envolvidos no processo estarão interligados e a 

possibilidade da ocorrência de um turismo sério e gerador de divisas, será maior.  

A escolha de Niterói foi feita primeiramente por sua beleza natural, por sua 

proximidade com o Rio de Janeiro e por sua potencialidade. Além disso, por sediar 

instituições de referência na educação voltada ao estudo do turismo. Enquanto o intuito da 

exploração de um tema pouco debatido é contribuir para o engrandecimento da discussão 

acadêmica e conseqüentemente para o amadurecimento da discussão de turismo.  

A intenção é que este trabalho não se finalize aqui, pelo contrário, que seja 

apenas o início. Espera-se contribuir para o engrandecimento da discussão acadêmica e para 

que mais trabalhos sejam elaborados, propiciando assim, maior aprofundamento, não só no 

segmento de turismo de aventura, mas no turismo como um todo. 
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APÊNDICE A – Questionário semi estruturado 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• NOME 

• IDADE 

• ESPORTE 

• LOCALIDADES QUE FREQUENTA EM NITERÓI PARA A PRÁTICA 

ESPORTIVA? 

• POR QUE PRATICA AQUI EM NITEROI E NÃO EM OUTRO LUGAR? OU 

VICE VERSA? 

• QUAIS AS DIFICULDADES ENCONTRADAS EM NITERÓI? ACESSO, 

SINALIZAÇÃO, HOTÉIS? 

• PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DE NITERÓI RELACIONADOS A 

ATIVIDADE? 

• QUAL O VALOR DE NITERÓI PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS? 

• ACREDITA EM NITERÓI COMO PÓLO DE TURISMO DE AVENTURA? 

Se sim, como? 

Se não, porque não? 

• O QUE GOSTARIA DE DIZER SOBRE A ATIVIDADE? 

 



  
 

ANEXO A – Leis que tangem a questão da acessibilidade 
 
 
a) Lei nº 10.048/2000 - dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica e dá outras 

providências 

b) Lei nº 10.098/2000 - estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida 

c) Lei nº 10.741/2003 - dispõe sobre o Estatuto do Idoso 

d) Lei nº 11.126/2005 - dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência visual de ingressar e 

permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia 

e) Decreto nº 5.904, de 21 de setembro de 2006 - Regulamenta a Lei nº 11.126, de 27 de 

junho de 2005, que dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência visual de ingressar e 

permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhada de cão-guia e dá outras providências. 

f) Decreto nº 5.296/2004 - regulamenta a Lei nº 10.048/2000, que dá prioridade e 

atendimento às pessoas e a Lei nº 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida 

g) Decreto nº 5.626/2005 - regulamenta a Lei no 10.436/2002, que dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098/2000 

h) Portaria nº 310/2006 - Aprova a Norma Complementar nº 01/2006, que trata de recursos 

de acessibilidade para pessoas com deficiência, na programação veiculada nos serviços de 

radiodifusão de sons e imagens e de retransmissão de televisão 

i) NBR 14022:1998 - Acessibilidade à pessoa portadora de deficiência em ônibus e trólebus, 

para atendimento urbano e intermunicipal 

j) NBR 14273:1999 - Acessibilidade da pessoa portadora de deficiência no transporte aéreo 

comercial 

k) NBR 13994:2000 - Elevadores de passageiros - elevadores para transporte de pessoa 

portadora de deficiência 

l) NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos 

m) NBR 15320:2005 - Acessibilidade à pessoa com deficiência no transporte rodoviário 

n) NBR 14021:2005 - Transporte - Acessibilidade no sistema de trem urbano ou 

metropolitano 

o) NBR 15250:2005 - Acessibilidade em caixa de auto-atendimento bancário. 

p) NBR 15290:2005 - Acessibilidade em comunicação na televisão. 


