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TURISMO DE AVENTURA E A SUA RELAÇÃO COM A 

SUSTENTABILIDADE: UM ESTUDO EM PIPA/RN 

 

Noêmia Karolaine da Silva Santos¹, Rosana Mara Mazaro² 

RESUMO: O turismo de aventura é um dos segmentos que detêm uma grande demanda de 

praticantes, devido à crescente busca por uma atividade que seja considerada “ecologicamente 

correta” e sendo ela aliada a novas experiências, esse segmento desponta e consegue englobar 

esses aspectos entre vários outros. Atualmente o crescimento da atividade turística se tornou 

em várias localidades a base da sua economia local, o aumento dessa atividade, acarreta 

vários impactos, sejam positivos ou negativos. Diante desses fatos, o objetivo geral consiste 

em compreender se as atividades do turismo de aventura atendem aos requisitos da 

sustentabilidade na dimensão ambiental. Esta pesquisa se caracteriza como um estudo 

realizado na localidade de Pipa/ RN. Utilizou-se como técnicas de pesquisa a observação 

simples e observação participante, sendo os dados levantados por meio de documentos e 

registros diversos, sites na web, publicações em jornais e revistas informativas, visita in loco 

e na experiência de realização prática das atividades. Foi constatado que Pipa dispõe de uma 

variedade de atividades de aventura, sendo seu principal foco as atividades praticadas em 

Terra, seguida de atividades na água e quase inexistente atividades praticadas no ar. Apesar 

da localidade ser um destino que recebe um número expressivo do turismo de massa, foi 

notado que existe a consciência dos seus residentes, das empresas e projetos que visam 

propagar a educação ambiental para os seus visitantes. Visto que Pipa está inserida em um 

contexto geográfico bastante rico em recursos naturais, da sua fauna e flora, a preocupação 

com a sustentabilidade é um elemento chave em sua competitividade turística. 

Palavras chave: Turismo, aventura, sustentabilidade, Pipa. 

ABSTRACT: Adventure tourism is one of the segments that have a great demand of 

practitioners, due to the increasing search for an activity that is considered "ecologically 

correct" and being allied to new experiences, this segment emerges and manages to include 

these aspects among several others. Nowadays the growth of tourist activity has become in 

several localities the base of its local economy, the increase of this activity, carries several 

impacts, whether positive or negative. In the light of these facts, the general objective is to 

understand if the activities of adventure tourism meet the requirements of sustainability in the 

environmental dimension. This research is characterized as a study in the locality of Pipa / 

RN. Simple observation and participant observation were used as research techniques, and the 

data was collected through various documents and records, web sites, publications in 

newspapers and informative magazines, on-site visits and the practical experience of the 

activities. It was verified that Pipa has a variety of adventure activities, its main focus being 

the activities practiced on the ground, follo
1
wed by activities in the water and almost 

nonexistent activities practiced in the air. Although the locality is a destination that receives 

an expressive number of mass tourism, it has been noticed that there is the awareness of its 

residents, of the companies and projects that aim to propagate environmental education for its 

visitors. Since Pipa is part of a geographic context that is rich in natural resources, its fauna 

                                                             
1 Aluna do curso de Turismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

² Doutora em Turismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 



      

 
 

and flora, the concern with sustainability is a key element in its tourism competitiveness. 

Keywords: Tourism, adventure, sustainability, Pipa.

 

1. INTRODUÇÃO  

 O turismo de aventura é um segmento que vem ganhando vários adeptos, como 

também sendo bastante discutido nos últimos anos; devido à crescente busca por uma 

atividade que seja considerada “ecologicamente correta” e sendo ela aliada a novas 

experiências, a natureza acaba se tornando a parceira indispensável dessas atividades que são 

propostas pela atividade turística.  

 Conforme o Ministério do Turismo (2006), Turismo de Aventura compreende os 

movimentos turísticos decorrentes da prática de atividades de aventura de caráter recreativo e 

não competitivo. 

 Conhecendo a história desse segmento e a sua relação com a sustentabilidade é 

possível constatar que essa atividade necessita do meio ambiente para ser realizada, ou seja, 

pode se afirmar que a matéria prima do turismo de aventura é a natureza. Seguindo essa linha 

de raciocínio, como essa atividade lida com a sua matéria prima?  

 Para obter a resposta é necessário entender a história do turismo de aventura e sua 

relação com a natureza ao longo do tempo. Na década de 1980 começaram as primeiras 

reflexões sobre esportes e natureza, e o que viria a ser essa junção. Logo após, o mundo se viu 

diante de uma crescente preocupação com o meio ambiente, mais precisamente em 1992 

aconteceu à cúpula da terra ou Eco-92, que foi considerada um marco onde resultou em um 

alerta sobre a conscientização ambiental.  Diante desse alerta vários setores mercadológicos 

foram “afetados”, com o setor turístico não seria diferente. Começava a ascensão do turismo 

ecologicamente correto, que já era praticado, porém sem grandes valorizações e sem o real 

conhecimento desse segmento. Um desses segmentos do “turismo ecologicamente correto” 

foi o turismo de aventura. Até então não existia um termo concreto para esse segmento, 

apenas em 2001 teve sua definição e em 2003 aconteceu o marco regulamentário do setor de 

turismo de aventura.  

 Para uma maior compreensão dessa relação turismo de aventura e sustentabilidade, 

utilizou-se como ferramenta de análise um estudo que será realizado em Pipa - Rn que fica 

localizado no município de Tibau do Sul, ficando a 85 km de Natal, capital do estado do Rio 

Grande do Norte, Brasil. Onde foram feitas observações para entender como as atividades são 



      

 
 

desenvolvidas, compreender como o segmento atua no meio ambiente e por fim, como se dá a 

relação entre o turismo de aventura e a sustentabilidade ambiental. 

 Parte da orla de Pipa, é uma APA (área de proteção ambiental) que abriga o Parque 

Estadual Mata da Pipa (PEMP), a busca pela sustentabilidade é fator de preservação 

primordial para essa área, e sendo considerada um destino turístico internacional, a sua 

atividade turística predominante é o turismo de aventura, Pipa oferece uma gama de opções 

em atividades de aventura. Sendo elas divididas em Mar, Terra e Água.  

 Assim como acontece em várias regiões do estado, o turismo se torna uma das 

principais atividades de relevância para as localidades no seu desenvolvimento econômico, 

em Pipa/rn uma das suas principais atividades turísticas desenvolvidas é o turismo de 

aventura, o presente trabalho tem como objetivo refletir acerca da relação turismo de aventura 

e sustentabilidade. 

2. TURISMO DE AVENTURA, NATUREZA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 A busca frequente pela aventura aliada ao turismo se tornou constante nos últimos 

anos. O turismo de aventura enquanto uma atividade turística de natureza entra para 

estatística onde o crescimento desse setor é significante ao ano. Como afirma Bob 

Meckercher (2002), turismo de natureza, cujo crescimento estimado é de 10% a 30% ao ano, 

é um dos setores mais relevantes da indústria do turismo. Abrange ecoturismo, turismo 

responsável, de aventura, educacional, anti turismo, o turismo sustentável e muitos outras 

formas de turismo ao ar livre e alternativo.  

 Segundo dados do Ministério do Turismo (2011), o faturamento das empresas de 

turismo de aventura e ecoturismo aumentou 21%. Passou de R$ 491,5 milhões, em 2008, para 

R$ 515,9 milhões, em 2009. O dado faz parte do relatório de impacto do Programa Aventura 

Segura do Ministério do Turismo (MTur), em parceria com a Associação Brasileira das 

Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta). Anualmente, o segmento atende 5,4 

milhões de turistas em busca de aventura, adrenalina e atividades ao ar livre. Segundo o 

relatório, o ecoturista e o turista de aventura têm gastado mais no país. Em 2009, o gasto 

médio dos aventureiros foi de R$ 293,00, crescimento de 165% em relação a 2008, quando 

registraram-se R$ 112,00. 



      

 
 

 A gama de ofertas do turismo de natureza acaba mascarando o real sentido de cada um 

desses segmentos, apesar de todos tecnicamente terem um mesmo propósito em comum a 

preservação ambiental e a conscientização dos seus adeptos.  

 Conforme Bruhns (2009), “A natureza não é mais considerada um objeto a explorar, 

mas incluída em um processo de parceria. Ela passa a ser reivindicada como um eixo social, 

onde novos vínculos sociais irão se expressar por mais de emoções compartilhadas”. 

 De acordo com Marinho (1999, p.36), “Explicitando sobre a satisfação trazida pelas 

atividades esportivas na natureza por meio da (pseudo) aventura ao “alcance de todos”, 

ressaltar a produção de definição social da natureza como ambiente de experiência orientada”. 

A natureza acaba se tornando a fuga de uma rotina caótica, a parceira indispensável do 

turismo de aventura, onde se busca cada vez mais a adrenalina nas atividades sem um cunho 

esportivo, apenas por lazer e diversão. O turismo de aventura entra como um segmento que 

vai unir o desejo pelo “perigo” e turismo, onde o praticante vai viajar para praticar tais 

atividades.  

 As atividades de aventura se tornam “acessíveis” aos aspirantes por adrenalina e 

“perigo”, sendo realizadas em diferentes lugares que vão mexer com imaginário dos 

praticantes, transformando em memórias inesquecíveis, em que cada vez mais o mesmo irá 

buscar por aquele tipo de atividade.  

Aventura sempre foi algo almejado, nos dias atuais é crescente os praticantes 

e simpatizantes do turismo de aventura, uma atividade que pode-se afirmar 

ser completa, onde envolve a fantasia, o realizar, enfrentar um medo, se 

conectar com a natureza, um conjunto de possibilidades em uma única 

atividade. Bruhns (2009). 

 Saltar de uma montanha no vazio, escalar uma pedra, descer a corredeira de um rio, 

sentir a adrenalina de um passeio de barco em alto mar ou um passeio pelas falésias de buggy; 

são essas e outras várias atividades que complementam o Turismo de Aventura. É perceptível 

que em todas as atividades é citado um elemento da natureza, onde em conjunto vão atuar 

para que essas atividades sejam realizadas.  

 A variedade das atividades de aventura são enormes. De acordo com as Orientações 

Básicas para o Turismo de Aventura lançado em 2006, as atividades de aventura são 



      

 
 

realizadas de diferentes formas e em quaisquer lugares, sendo eles; natural, construído, rural, 

urbano, estabelecido como área protegida ou não.  

 Segundo a análises de Alcyane Marinho (2006) e Mirleide C. Bahia & Tânia Mara V. 

Sampaio (2005) as atividades de aventura podem ser definidas como: "experiências físicas e 

sensoriais recreativas que envolvem desafios e que podem proporcionar sensações diversas 

como liberdade, prazer e superação, a depender da expectativa, do envolvimento e da 

experiência do turista além do nível de dificuldade de cada atividade”. Podendo ser dividida 

em duas categorias: responsabilidade individual e responsabilidade solidária; a 

responsabilidade individual se caracteriza sendo uma atividade realizada sem interferência 

dos prestadores de serviços turísticos no que se refere à prática da atividade de aventura. Já 

responsabilidade solidária vai se caracterizar como uma atividade quando conduzidas, 

organizadas, intermediadas via prestadores de serviços de operação de agências de turismo  

que dependem da orientação de profissionais qualificados e de equipamentos e técnicas que 

proporcionem, além da prática adequada, a segurança dos profissionais e dos turistas. 

 Quadro - Atividades praticadas na Terra* 

Atividade Descrição 

Arvorismo Locomoção por percurso em altura instalado em árvores ou em outras 

estruturas.  

Bungee jump Atividade em que uma pessoa se desloca em queda livre, limitada pelo 

amortecimento mediante a conexão a um elástico. O elástico é desenvolvido 

especificamente para a atividade.  

Cachoeirismo Descida em quedas d’água, seguindo ou não o curso d’água, utilizando 

técnicas verticais.  

Canionismo Descida em cursos d’água, usualmente em cânions, sem embarcação, com 

transposição de obstáculos aquáticos ou verticais. O curso d’água pode ser 

intermitente.  

Caminhada Percursos a pé em itinerário predefinido.  

Caminhada (sem pernoite) Caminhada de um dia. Também conhecida por hiking 

Caminhada de longo curso Caminhada em ambientes naturais, que envolve pernoite. O pernoite pode 

ser realizado em locais diversos, como acampamentos, pousadas, fazendas, 

bivaques, entre outros. Também conhecida por trekking.  

Cavalgadas Percursos em vias convencionais e não convencionais em montaria, 

também tratadas de Turismo Equestre.  

Cicloturismo Atividade de turismo que tem como elemento principal a realização de 

percursos com o uso de bicicleta, que pode envolver pernoite.  



      

 
 

Espeleoturismo Atividades desenvolvidas em cavernas, oferecidas comercialmente, em 

caráter recreativo e de finalidade turística.  

Espeleoturismo vertical Espeleoturismo de Aventura que utiliza técnicas verticais. 

Escalada Ascensão de montanhas, paredes ou blocos rochosos, com aplicação de 

técnicas e utilização de equipamentos específicos.  

Montanhismo Atividade de caminhada ou escalada praticada em ambiente de montanha.  

Turismo fora-de-estrada em 

veículos 4x4 ou bugues 

Atividade de turismo que tem como elemento principal a realização de 

percursos em vias não convencionais com veículos automotores. O percurso 

pode incluir trechos em vias convencionais.  

Tirolesa Produto que a atividade principal é o deslizamento do cliente em uma linha 

aérea ligando dois pontos afastados na horizontal ou em desnível, utilizando 

procedimentos e equipamentos específicos.  

Fonte: Adaptado de Ministério do Turismo (2010); Oliveira Júnior (2003); Uvinha (2005); Viana e Nascimento 

(2009) e Soares (2007). 

*As atividades de arvorismo, bungee jump, cachoeirismo, canionismo, caminhada de longo curso, cicloturismo, 

espeleoturismo, escalada, montanhismo, rapel, turismo fora de estrada e tirolesa encontram-se definidas pela 

norma ABNT NBR 15500 – Turismo de Aventura – Terminologia.  

* ABNT NBR 15503- Turismo de Aventura – Espeleoturismo de Aventura – Requisitos para produto. 

 Quadro - Atividades praticadas na Água* 

Atividade Descrição 

Bóia-cross A Atividade praticada em um mini bote inflável, onde a pessoa se posiciona 

de bruços para descer o rio, com a cabeça na extremidade frontal da bóia e 

os pés na parte final da bóia, já praticamente na água. Também conhecida 

como acqua-ride. 

Canoagem Atividade praticada em canoas e caiaques, indistintamente, em mar, rios, 

lagos, águas calmas ou agitadas. 

Duck Descida de rios com corredeiras utilizando botes infláveis e remos, com 

capacidade para até duas pessoas. 

Flutuação / Snorkeling Atividade de flutuação em ambientes aquáticos, com o uso de máscara e 

snorkel, em que o praticante tem contato direto com a natureza, 

observando rochas, animais e plantas aquáticas. Usualmente utilizam-se 

coletes salva vidas. 

Kitesurfe Atividade que utiliza uma prancha fixada aos pés e uma pipa de tração 

com estrutura inflável, possibilitando deslizar sobre a superfície da água 

e, ao mesmo tempo, alçar voos executados sobre superfícies aquáticas, 

com ventos fracos ou fortes. 

Mergulho autônomo turístico Produto turístico em que a atividade principal é o mergulho autônomo e o 

praticante não é necessariamente um mergulhador qualificado. 



      

 
 

Rafting Descida de rios com corredeiras utilizando botes infláveis. 

Windsurfe Atividade praticada em ambientes aquáticos, também denominada 

prancha a vela, que se serve, basicamente, de técnicas do surfe e da vela. 

Fonte: Adaptado de Ministério do Turismo (2010); Oliveira Júnior (2003); Uvinha (2005); Viana e Nascimento 

(2009) e Soares (2007). 

*As atividades de bóia cross, canoagem, duck, kitesurfe e windsurfe encontram-se definidas pelo relatório 

Diagnóstico do Turismo de Aventura no Brasil e as atividades de mergulho autônomo turístico e rafting pela 

norma ABNT NBR 15500 – Turismo de Aventura – Terminologia 

 Quadro - Atividades praticadas no Ar* 

Atividade Descrição 

Balonismo Atividade aérea feita em um balão de material anti-inflamável aquecido 

com chamas de gás propano, que depende de um piloto.  

Paraquedismo Salto em queda livre com o uso de paraquedas aberto para aterrissagem, 

normalmente a partir de um avião. Como atividade de Turismo de 

Aventura, é caracterizado pelo salto duplo.  

Voo Livre (Asa Delta ou 

Parapente) 

Atividade com uso de uma estrutura rígida que é manobrada com o 

deslocamento do peso do corpo do piloto ou por superfícies 

aerodinâmicas móveis (asa delta), ou até por ausência de estrutura rígida 

como cabos e outros dispositivos (parapente).  

Fonte: Adaptado de Ministério do Turismo (2010); Oliveira Júnior (2003); Uvinha (2005); Viana e Nascimento 

(2009) e Soares (2007). 

 Segundo o MTUR (2010), As atividades de Turismo de Aventura variam sob 

diferentes aspectos, seja em função dos territórios em que são operadas, dos equipamentos 

utilizados, das habilidades e técnicas exigidas ou em relação aos riscos que podem envolver. 

Diante disso é evidente a diversidade dessa atividade e sua multiplicidade, que  consegue 

atender vários perfis e preferências. Ainda de acordo com o MTUR (2010), A diversidade de 

Turismo de Aventura tende a aumentar pela constante inovação decorrente do avanço 

tecnológico dos equipamentos e da busca contínua de desafios e experiências inusitadas por 

uma parcela significativa de consumidores e pelo contínuo desenvolvimento da capacidade 

das empresas de gerenciar riscos. Levando em consideração que são atividades realizadas em 

ambientes naturais, isso também acaba se tornando um fator primordial para escolha dessa 

atividade.  



      

 
 

 É nítido que a busca pela aventura é indissociável do risco, é uma forma de explorar 

seus medos, o inesperado, são atividades que acarretam sensações prazerosas através da 

adrenalina do se colocar em risco, mesmo que seja um risco projetado. Contudo, tanto quanto 

a busca por situações de risco, a base das atividades de aventura desenvolvidas na natureza 

também parece aproximar- se da procura por situações novas, desafiadoras e transmissoras de 

novos conhecimentos ( Marinho A, 2008, p.9).   

 O turismo de aventura é a busca incansável por algo novo, podendo se dividir em duas 

vertentes: desafios, superações, riscos, liberdade como também satisfação, bem-estar, 

contemplação, alegria. Nesta perspectiva  a aventura se mostra uma atividade instigante pela 

visão dos seus adeptos e simpatizantes.  

 

 Sustentabilidade significa “atender às necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade de as gerações futuras atenderem também às suas”. Esse conceito foi elaborado 

1987, e apresentado pelo relatório de Brundtland, também conhecido como “Nosso Futuro 

Comum”  

 A sustentabilidade não é apenas o ambiental, ela engloba outros pontos também 

conhecido como tripé da sustentabilidade: O ambiental, econômico e o social. O turismo 

passeia por todos esses aspectos, utilizando o meio ambiente como matéria prima, uma troca 

de cultura em questões sociais e também sendo uma das atividades de maior interesse 

econômico.  

 O Ministério do Turismo (2007), apresenta os seguintes conceitos do tripé da 

sustentabilidade:  

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL Assegura a compatibilidade do desenvolvimento com 

a manutenção dos processos ecológicos essenciais à diversidade dos recursos naturais.  

SUSTENTABILIDADE SOCIOCULTURAL Assegura que o desenvolvimento preserve a 

cultura local e os valores morais da população, fortaleça a identidade da comunidade, e 

contribua para o seu desenvolvimento.  

SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA Assegura que o desenvolvimento seja 

economicamente eficaz, garanta a equidade na distribuição dos benefícios advindos desse 



      

 
 

desenvolvimento e gere os recursos de modo que possam suportar as necessidades das 

gerações futuras.  

 Nesse aspecto, a sustentabilidade ambiental é um dos pilares que mais sofre com a sua 

degradação, em relação algumas atividades turísticas. Sendo assim uma das mais importantes, 

tendo um valor imensurável para o turismo.  

 Por muito tempo o turismo foi considerado uma indústria em que não eram apontados 

pontos negativos, dentre as esferas social, cultural ou ambiental. Só depois da década de 

sessenta que essa realidade mudou, começaram a serem apontados os pontos negativos do 

turismo com relação ao meio ambiente e outras esferas da sustentabilidade como já foi citado.  

A dualidade dos efeitos do turismo (negativos e positivos) e a sua 

transversalidade, afetando várias indústrias, têm levado a uma 

conscientização sobre a necessidade de amenizar os seus efeitos negativos e 

maximizar os seus efeitos positivos, de forma a garantir sua sustentabilidade. 

( Choi e Sirakaya, 2006; Hunter e Green, 1995). 

 O turismo sustentável surge como uma necessidade para manter o equilíbrio entre 

essas partes. Atualmente o turismo sustentável é uma das variáveis do turismo que é bastante 

praticado e estudado. O turismo sustentável é frequentemente questionado até que ponto essa 

atividade se desenvolve sendo realmente sustentável. O conceito aborda que o “turismo 

sustentável é a atividade que satisfaz as necessidades dos visitantes e as necessidades 

socioeconômicas das regiões receptoras, enquanto os aspectos culturais, a integridade dos 

ambientes naturais e a diversidade biológica são mantidos para o futuro.”  

 O turismo sustentável aparece com o propósito da conscientização ambiental, 

mostrando outra perspectiva da atividade turística. E sendo também apontado como um 

modelo de contradição, entre a proteção ambiental e o crescimento econômico. Uma atividade 

apontada como equilíbrio entre os segmentos da atividade turística, é uma proposta de 

proporcionalidade entre o consumo e a preservação, entre o econômico a o bem estar de todos 

os atores envolvidos.  

 Segundo, Oliveira & Manso (2010), O turismo em todas as formas de 

desenvolvimento sustentável deve assegurar:  

- Optimizar-se o uso dos recursos ambientais, mantendo-se os processos ecológicos 

essenciais; 



      

 
 

- Ajudar a conservar os recursos naturais e a biodiversidade biológica; 

- Respeitar a autenticidade sociocultural das comunidades receptoras, conservar as suas 

culturas arquitetônicas e seus valores tradicionais; e  

- Assegurar atividades viáveis a longo prazo, que reportem benefícios socioeconômicos 

a todos os agentes. 

 

 A grande responsabilidade do desenvolvimento sustentável é garantir as necessidades 

das gerações presentes sem comprometer a possibilidade idêntica das gerações futuras. A 

responsabilidade de desenvolver uma atividade dentro dos parâmetros da sustentabilidade não 

compete apenas ao “Turismo sustentável” e sim a toda ou qualquer atividade que se utiliza o 

meio ambiente.  

 Segundo Burnay (2000:26), nos finais da década de oitenta “o conceito de 

desenvolvimento sustentável estende-se ao de turismo sustentável e esta atividade passarem a 

ser encarada como um instrumento também de desenvolvimento para as populações locais e 

para a conservação da natureza”. Desde então, é constatado a crescente preocupação em volta 

da sustentabilidade na atividade turística.  

 Atualmente várias vertentes do turismo estão se adequando a conscientização de uma 

atividade e “limpa” e que respeite o meio ambiente. Estando de acordo com a 

sustentabilidade. Segundo a Organização Mundial do Turismo (1999), a motivação a conduta 

dos turistas se caracterizam, cada vez mais intensamente, pelo crescimento da seletividade ao 

escolher o destino, da sensibilidade pelo meio ambiente e cultura locais e pela exigência de 

qualidade da experiência.  

 

 3. MÉTODOS 

 Compete a este estudo a princípio uma análise dos fenômenos pesquisados, para então 

explicá-los e/ou compreendê-los. Nessa pesquisa foi realizado um Estudo, com os métodos de 

Observação simples e Observação Participante, onde foram realizadas visitas à localidade 

estudada em Pipa/ Rn. Aconteceram aos locais onde são realizadas as atividades de aventura. 

Foram realizadas observações em relação a como as atividades são desenvolvidas, qual sua 

relação com a sustentabilidade ambiental e como o segmento usufruir o meio ambiente, sendo 



      

 
 

a sua matéria prima. Foram tomadas notas, registros, observações in loco, realização de 

algumas atividades.  

 Segundo Gil, Antonio Carlos (1995, p.105), Por observação simples entende-se aquela 

em que o pesquisador, permanecendo alheio à comunidade, grupo ou situação que pretende 

estudar, observa de maneira espontânea os fatos que aí ocorrem. Neste procedimento, o 

pesquisador é muito mais um espectador que um ator.  Daí porque pode ser chamado de 

observação reportagem, já que apresenta certa similaridade com as técnicas empregadas pelos 

jornalistas. Conforme, Gil, Antonio Carlos (1995, p.107), A observação participante, ou 

observação ativa, consiste na participação real do observador na vida da comunidade, do 

grupo ou de uma situação determinada. Neste caso, o observador assume, pelo menos até 

ponto, o papel de um membro do grupo. Daí por que se pode definir observação participante 

como técnica pela qual se chega ao conhecimento da vida de um grupo a partir do interior 

dele mesmo. A Observação simples foi o método mais utilizado, pois tem um caráter mais 

fácil e compreensível.  

 De acordo com Gil, Antonio Carlos (1995, p.106), A observação simples apresenta 

uma série de vantagens, que pode ser assim sintetizada:  

a) Possibilita a obtenção de elementos para a delimitação de problemas de pesquisa.  

b) Favorece a construção de hipóteses acerca do problema pesquisado.  

c) Facilita a obtenção de dados sem produzir querelas ou suspeitas nos membros das 

comunidades, grupos ou instituições que estão sendo estudadas.  

 Conforme Gil, Antonio Carlos (1995, p.107), O registro da observação simples se faz 

geralmente mediante diários ou cadernos de notas. O momento mais adequado para o registro 

é indiscutivelmente, o da própria ocorrência do fenômeno.  

4. TURISMO DE AVENTURA E SUSTENTABILIDADE ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 A Praia de Pipa, pertencente ao município de Tibau do Sul, fica distante cerca de 80 

km de Natal - capital do Rio Grande do Norte.  Por volta da década de 1950, Pipa não passava 

de uma vila de pescadores, desprovida de quaisquer intervenções e benefícios 

governamentais. Não havia água encanada, tratamento de esgoto, rede pública de energia, 

atendimento público de saúde, rede de ensino, muito menos estradas de acesso. O meio de 

transporte mais usado eram os carros de boi e os cavalos (cadernos de campo, São Paulo, n. 

19, p. 173-196, 2010).  



      

 
 

 Até a década de 1970 Pipa manteve-se isolada do restante do estado. O local se 

resumia a pouco mais de duas ruas e algumas famílias. Conhecendo um pouco da sua história, 

é perceptível ver a amplitude da sua evolução e transformações ao longo dos anos. o ritmo da 

vida em Pipa mudou consideravelmente, até então uma pequena vila de pescadores, que hoje 

recebe números expressivos no turismo. 

 A sua história contada através dos nativos, mostra um sentimento de orgulho, 

pertencimento e identificação com a localidade. Contam que o nome Pipa faz alusão a uma 

pedra, que era ponto de referência para os pescadores, onde achavam semelhante a um barril 

de pipa, em que armazena vinho. Pipa até então era um vilarejo simples e pitoresco, com 

muita natureza e pouca civilização. A mudança expressiva na localidade se deu nos últimos 

24 anos, principalmente com a chegada da atividade turística no local (cadernos de campo, 

São Paulo, n. 19, p. 173-196, 2010).  

 Além dos pescadores, outros aventureiros a desbravar Pipa, foram os sufistas. 

Consequentemente, começaram a chegar estrangeiros, que vinham de diferentes partes do 

mundo, é possível afirmar que foi um ponto crucial para o desenvolvimento da atividade 

turística em Pipa. Trouxeram vários investimentos, em diferentes setores do turismo. 

Hotelaria, restaurantes, agências de passeios turísticos entre outros. Muitos compravam 

terrenos para segunda residência, e transformaram em hotéis, pousadas, chalés entre outros. 

Atualmente em Pipa encontram-se muitas residências flutuantes, consequência do alto 

investimento em segunda residência.  

 Na medida em que Pipa estava começando o seu desenvolvimento enquanto destino 

turístico, o turismo ecologicamente correto começava a emergir diante da crescente 

preocupação com o meio ambiente. Sendo uma localidade que possui uma rica fauna e flora, 

e incríveis belezas naturais, acabou despertando a atenção de vários turistas para desfrutarem 

desses encantos. Os visitantes buscam suas inúmeras praias, a paz em contato com a natureza 

e a aventura.  Ao passo que o turismo se desenvolve e alcança outros patamares, acende um 

alerta em relação ao meio ambiente.  

 Parte da orla de Pipa é uma área protegida, ela abriga o Parque Estadual Mata da Pipa 

(PEMP), onde é possível serem realizadas algumas atividades turísticas no local. É de suma 

importância que na medida em que a atividade turística se desenvolva, medidas de proteção 

ambiental devem ser tomadas. Em lugares como Pipa, a preservação se tornar um fator 

essencial para a estabilidade da localidade. Hoje Pipa tem sua economia voltada totalmente 

para atividade turística na região, são vários segmentos que se destacam na região, faço 

destaque ao segmento do turismo de aventura, um dos principais que são desenvolvidos na 



      

 
 

localidade. Como esse segmento em suas atividades, vão exigir dos participantes um esforço, 

e um envolvimento maior com meio ambiente onde são realizadas, é fundamental que sejam 

desenvolvidas de acordo com os parâmetros da sustentabilidade.   

 Nos dias atuais Pipa ainda mantém sua essência de uma vila de pescadores, uma 

pequena localidade, mas que mantém um fluxo turístico intenso durante o ano todo. Acaba se 

tornando um destino bastante curioso, pois consegue fazer com que sua essência seja 

reconhecida durante o ano inteiro, mesmo com a sazonalidade do turismo.  

 Sendo assim, o turismo realizado em Pipa/Rn, conta com uma vasta opção de 

atividades, na água, terra ou no ar. Grande parte da sua economia é baseada na atividade 

turística, consequentemente, o destino é um atrativo que atrai turistas o ano inteiro. 

Especificamente turistas que buscam um maior contato com a natureza, sol, mar ou aventura. 

Sendo a pesquisa direcionada ao segmento de aventura, Pipa dispõe de várias atividades, 

dentre elas estão: arvorismo, tirolesa, kitesurf, caminhadas, trilhas, passeios de barco, buggy, 

4x4, voo de asa delta entre outros. São divididos e podem ser feitos em diferentes praias.  

 Foram analisadas algumas das atividades citadas, sendo observada a relação dessas 

atividades com a sustentabilidade ambiental. Como estavam sendo desenvolvidas e até que 

ponto poderia influenciar em impactos negativos ou positivos no meio ambiente. Ressaltando  

que as atividades de ecoturismo e turismo de aventura, apesar de usarem em suas práticas os 

chamados “esportes de natureza’, não são esportes radicais, pois quando realizados com 

profissionalismo e respeito a legislação, são atividades divertidas, seguras e adequadas ao uso 

recreativo para todos os membros de uma família (ABETA, 2016). 

 As atividades em Pipa podem ser divididas nos três ambientes naturais: Água, Ar, 

Terra.  

 

ÁGUA AR TERRA 

Mergulhos Parapente Arvorismo 

Kite surf  Bike tour 

Passeio de Barco  Caminhadas 

Surf  Passeio de buggy 

  Passeio de 4x4 

  Passeio de quadriciclo 

  Trilhas 



      

 
 

  Tirolesa 

 

 Foi constatado que Pipa dispõe de uma variedade de atividades de aventura. O seu 

principal foco são atividades praticadas na Terra. Das atividades citadas foram analisadas de 

maior relevância para a localidade, outro ponto que foi decisivo para escolha, pois são 

desenvolvidas em espaços de destaque no turismo local, sendo áreas de proteção ambiental. 

As atividades analisadas foram: Arvorismo, Caminhadas, Passeios de Automotores, Passeios 

de Barco, Trilhas e Tirolesa. Algumas atividades foram agrupadas por serem praticadas no 

mesmo espaço. O principal nicho observado foi em atividades praticadas na terra e uma 

atividade praticada na água.  

 

Atividades praticadas na Água 

 

Passeio de Barco 

 Conforme as Orientações Básicas para o  Turismo Náutico lançado em 2010, se 

caracterizam como Passeios organizados por agências, clubes e marinas: realizados em barcos 

médio porte tripulados. Na maioria das vezes, os bilhetes são vendidos avulsos e o turista 

divide a embarcação com outros clientes que não fazem parte do seu grupo.  

 Os passeios podem ser realizados em diferentes tipos de embarcações; catamarãs, 

lanchas ou barcos. Tem duração de 1 hora e 30 minutos, com saída da Praia do Centro, o 

passeio abrange as praias do Amor, Baía dos Golfinhos, Praia do Madeiro, Praia de 

Cacimbinhas.  

 A atividade atende dois segmentos do turismo, Náutico e de Aventura. Na perspectiva 

do turismo de aventura, é uma atividade que se caracteriza sem uma demanda de grandes 

esforços em relação aos praticantes, apesar de acompanhar muita adrenalina, um dos pré-

requisitos da aventura. Porém em Pipa, não apresenta um porto ou ponto de apoio para que 

facilite o embarque e desembarque dos praticantes, é disponibilizado um barco secundário 

que leva os turistas até embarcação principal. É notório que dependem da natureza, do 

conhecimento adquirido ao longo do tempo, para que seja possível a realização das 

atividades.  

 Em relação à sustentabilidade ambiental, os passeios de barco não apresentam grandes 

impactos no meio ambiente. De acordo com a realidade da localidade ficou é nítido que os 

próprios empresários como os residentes se preocupam com seu meio.  



      

 
 

 

Atividades praticadas na Terra 

 

  Arvorismo/ Tirolesa 

 Segundo as normas da ABNT atividade de aventura Arvorismo se caracteriza como; 

Locomoção por percursos em altura instalados em árvores ou em outras estruturas. (ABNT). 

“Já a Tirolesa pode ser entendida como, Produto em que a atividade principal é o 

deslizamento do cliente em uma linha aérea ligando dois pontos afastados na horizontal ou 

em desnível, utilizando procedimentos e equipamentos específicos” (ABNT). É um 

deslocamento rápido cujo deslize ocorre com o auxílio obrigatório de roldanas, mosquetões e 

uma cadeirinha de alpinismo. A velocidade depende do peso do praticante e da tensão e 

inclinação do cabo. Existe a tirolesa seca e a molhada, quando permite que o praticante toque 

a água (ABETA, 2016).  

 Na localidade, essas atividades são realizadas no Parque Estadual Mata da Pipa 

(PEMP). Ocupando uma área de 290,88 hectares no município de Tibau do Sul, famoso 

mundialmente pelas belezas da Praia de Pipa - cartão postal potiguar, o Parque Estadual Mata 

da Pipa (PEMP) foi criado através do Decreto Estadual nº 19.341 de 12 de Setembro de 

2006, a partir da transformação de uma parcela territorial da Área de Proteção Ambiental 

Bonfim-Guaraíra. O PEMP tem como principal objetivo a preservação da Mata Atlântica 

remanescente na área, dotada de grande relevância ecológica, além de possibilitar a realização 

de pesquisas científicas, incentivar atividades de educação e interpretação ambiental e turismo 

ecológico, oferecendo à comunidade alternativas de espaço para recreação (SECOM/ 

IDEMA-RN, 2015).  

 O passeio começa com uma caminhada de 980m dentro da Mata Atlântica. São 10 

estações e cada vez vai ficando mais alto, começa com 5 metros e termina com 25m de altura. 

São troncos de eucalipto estrategicamente posicionados e entre um e outro um tipo de ponte 

diferente. Cordas que se movem com o peso e movimento do corpo, escadinha feita de corda, 

um cabo de aço para caminhar de lado enquanto se segura em outro cabo ou uma rede feita de 

corda onde é necessário escalar. No meio do circuito o mar surge majestoso no horizonte e 

vai ficando mais visível à medida que subimos. Por último a tirolesa.  Com uma hora e meia 

de duração, te dá a oportunidade de passear pelo meio da Mata Atlântica, quem sabe, ver 

animais como macaquinhos, iguanas e pássaros de várias cores (Pipa Aventura). 

 O Arvorismo e a Tirolesa são atividades que conseguem conectar o praticante a 

natureza, ficou claro que em Pipa a preocupação em realizar essas atividades de forma que 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/idema/DOC/DOC000000000016367.PDF
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/idema/DOC/DOC000000000016367.PDF


      

 
 

sejam atividades em harmonia com a natureza. É notório que as empresas realizadoras dessas 

atividades têm uma preocupação em relação ao meio ambiente. Sendo de grande relevância o 

fato de que são executadas em um Parque Estadual. Como monitoramento do PEMP é 

realizado rotineiramente e consiste em visitas constantes à área do Parque, incluindo as trilhas 

nele existentes e sua Zona de Amortecimento. Através destas ações é possível o 

acompanhamento das atividades de uso e ocupação do solo, além do acompanhamento da 

situação da vegetação e da fauna local. As ações de fiscalização também ocorrem 

rotineiramente por parte tanto do Setor de Fiscalização do IDEMA, quanto da Companhia 

Independente de Proteção Ambiental – CIPAM, importantes atores nestas ações, contribuindo 

para a melhor gestão do PEMP (SECOM/ IDEMA-RN, 2015).  

 Diante das análises, Pipa demonstra ser uma localidade que preza pelo bem- estar dos 

seus residentes, bem como dos visitantes e principalmente dos seus recursos naturais. O 

turismo de aventura, como qualquer outra atividade que precisa do meio ambiente para se 

desenvolver, acarreta impactos positivos e negativos. Visto que o destino de Pipa nos últimos 

anos cresceu muito em relação ao turismo, é preciso uma atenção maior para amenizar e 

equilibrar os impactos que o turismo pode trazer. Assim um projeto foi desenvolvido para 

proteção desses impactos, Preserve Pipa é um movimento de empresários que atua com o 

objetivo de promover sustentabilidade para o destino Praia da Pipa (PRESERVE PIPA, 

2019). Como citado sua missão é promover a sustentabilidade na localidade para assim as 

atividades que são desenvolvidas mantenham um equilíbrio com a natureza. O projeto 

engloba a iniciativa privada, poder público, moradores, todos envolvidos interessados na 

proteção de Pipa.  

 Sustentabilidade inclui preservação ambiental, mas vai muito, além disso. Inclui 

organização das ruas, mobilidade urbana, geração de eventos, divulgação do destino, e ainda 

uma parceria forte com a instituição pública. Com mais de 60 empresas, o movimento é 

composto por 3 associações: Associação de Hotéis e Pousadas da Praia da Pipa (ASHTEP), 

Convention Bureau e Visitors e Associação de Bandeirantes, dessa forma, consegue abarcar 

todos os tipos de negócios que compõe o município (PRESERVE PIPA, 2019). O projeto é 

um exemplo de gestão participativa.  

 

Caminhadas/ Trilhas 

 



      

 
 

 Caminhada: consiste na realização de percurso a pé, em ambientes naturais com pouca 

infraestrutura, com diferentes graus de dificuldade. Pode durar desde uma hora até um dia 

inteiro, mas o praticante retorna ao seu local de origem para pernoitar (ABETA, 2016). 

 São realizadas no santuário ecológico de Pipa, considerado um posto avançado da 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, representado pelo Santuário Ecológico de Pipa 

(SECOM/ IDEMA- RN, 2015). Conta com 13 trilhas, mirantes, exposições entre outros. Cada 

trilha tem sua identificação por desenhos, de algum animal, planta ou elemento folclórico 

associado ao local. As trilhas vão se diferenciar de acordo com a extensão e graus de 

dificuldade abrangem cerca de 2 km de praias e falésias. O santuário além de ser uma reserva 

ecológica também é considerado um monumento histórico e um laboratório para o futuro. Sua 

criação foi realizada através da preocupação e a conscientização em preservar a mata local.  

 Entre as atividades que podem ser realizadas no local, a principal são trilhas, que se 

caracterizam em graus de dificuldades e extensão. A entrada custa R$ 15,00; no qual o 

visitante recebe um mapa do local, é o meio onde ele vai conseguir se guiar durante o 

percurso, tendo acesso a todas as trilhas, mirantes, exposições, museu, entre outros. Cada 

trilha exibe uma peculiaridade, se diferencia pela estrutura ou a flora, Em pequenos grupos as 

trilhas são realizadas por conta própria, só a partir de 15 pessoas é disponibilizado um guia. 

Todo o percurso é sinalizado, com estrutura ótima, mas como a missão do parque é a 

preservação e a consciência ambiental, deixa a desejar no sentido de educar os visitantes 

durante o percurso.  

 Seguindo a linha de raciocínio das atividades de aventura que não tem um impacto 

expressivo no meio ambiente, o santuário consegue alinhar aventura com a sustentabilidade 

ambiental, de forma em que os visitantes têm a oportunidade de conhecer todo o santuário, se 

conectar com a natureza e valorizar atividade diante das belezas naturais que são encontradas 

durante o percurso.  Principalmente na preocupação em preservar o local, só deixa em 

deficiência a parte da instrução durante as trilhas e a propagação da educação ambiental por 

meio de explicações que poderiam ser feitas durante o percurso.  

 

Passeios de buggy, 4x4, pau de arara, quadriciclos 

 

 Os passeios são realizados por empresas privadas e profissionais autônomos, onde se 

realizam passeios pela costa litoral de Pipa, principalmente pelas falésias. Os passeios têm 

duração de aproximadamente 6 horas, onde os turistas têm a oportunidade de conhecer e 

contemplar boa parte das praias de Pipa. O passeio funciona como um city tour pela região, 



      

 
 

tendo a possibilidade conhecer lugares que não teria como ser feito a pé. O principal percurso 

começa pela 

 Segundo a ABNT, é a “atividade de turismo que tem como elemento principal a 

realização de percursos em vias não convencionais com veículos automotores”. A viagem, e 

não apenas o destino, também importa: as condições adversas do percurso, como solavancos e 

atoleiros, garantem uma dose extra de emoção. Isto torna o off-road uma experiência 

particularmente divertida para ser vivida em grupo de amigos ou em família – sem restrições 

de idade (ABETA, 2016). 

 Em Pipa, as atividades são realizadas de acordo com normas da ABNT, levando em 

consideração que são atividades que necessitam do meio ambiente para serem desenvolvidas, 

vão seguir os parâmetros da ABNT e os ambientais.  

 O contraponto dessas atividades é uso excessivo das falésias, como também duas. 

Foram realizados vários estudos onde comprovam que estão ocorrendo processos erosivos e 

movimentos de massas encostas, na Praia de Pipa. Segundo Braz J. Aquat. Sci. Tchnol.. 

(2005 p 32.) A erosão costeira caracteriza-se como a perda ou o deslocamento de sedimento 

ao longo da costa, devido à ação de ventos, ondas, correntes, marés ou tempestades. A ação 

de tais processos erosivos pode causar processos de ruptura ou de solo e rocha, chamados de 

movimentos de massas.  

 Segundo os estudos de Braz J. Aquat. Sci. Tchnol..( 2005 p 32.) os processos erosivos 

que predominam na Praia de Pipa/ RN são erosão costeira e pluvial, atuantes na base e no 

topo das falésias, respectivamente. Consequências do alto índice de atividade turística na 

região, como empreendimentos, o uso excessivo para passeios. Principalmente os passeios de 

buggy, 4x4, jeep. A demanda desses passeios estão altas, detém grande participação dos 

turistas que visitam Pipa, como o passeio é uma junção da praticidade de conhecer a zona 

litorânea de Pipa e a experiência, faz com que sejam bastante procurados.  

 Foi notado que são atividades que precisam de um controle e um estudo efetivo para 

capacidade de carga, visto que são realizadas em áreas naturais que precisam ser preservadas, 

para que não ocorra um desequilíbrio, ocasionando vários impactos negativos para localidade 

e seus residentes, como também visitantes.  

 

5. CONCLUSÃO 

 O estudo através das observações e análises feitas possibilitou entender o 

desenvolvimento das atividades de aventura em Pipa/ RN, e sua relação com a 

sustentabilidade ambiental. Foi constatado que atividade turística tem grande relevância em 



      

 
 

impactos no meio ambiente, porém também pode ser apresentado como um aliado para a 

preservação.  

 Na localidade, a atividade turística é à base da sua economia, tendo como um dos seus 

principais segmentos Turismo de Sol e Mar, Turismo de Aventura e Ecoturismo. O segmento 

estudado no presente trabalho foi o turismo de aventura, o seu desenvolvimento na maioria 

das vezes se dá de forma “limpa”, sem gerar grandes impactos ambientais, de modo geral 

pode-se considerar uma atividade com impactos inexpressivos, porém como qualquer 

atividade existe pontos negativos e positivos.   

 Foram feitas observações em algumas atividades de aventura; foram analisadas  de 

acordo com seu ambiente natural onde podem ser praticadas. O principal analisado foram 

atividades praticadas na Terra; Arvorismo/ Tirolesa, Caminhadas/ Trilhas, Passeios de 

automotores. Foi analisada também uma atividade praticada na Água; passeio de barco.  

Dentre as atividades praticadas na Terra, os passeios de automotores geram impactos, que 

somados a outras atividades, acabam degradando o meio ambiente, em específico as falésias. 

Como foi citado estudo que pode comprovar esses fatos.  

 O Arvorismo/Tirolesa, Caminhadas/ Trilhas, são atividades que estão inseridas em 

áreas de proteção ambiental, Parque Estadual Mata da Pipa e Santuário Ecológico, 

respectivamente. São atividades que precisam ser desenvolvidas dentro dos parâmetros da 

sustentabilidade para não gerar impactos negativos e degradantes ao meio que o estão sendo 

desenvolvidas. Atividades que são praticadas na Água; passeio de barco não gera um impacto 

expressivo, os pontos negativos avaliados foram os transtornos que a falta de uma estrutura 

acaba causando aos praticantes dessa atividade.  

 Diante disso, pode-se afirmar que as atividades são realizadas de maneira correta, 

visto que a grande maioria das empresas e autônomos que possibilitam a realização dessas 

atividades faz parte do projeto “Preserve Pipa”, um projeto que visa o desenvolvimento 

sustentável da localidade.  

 Apesar de a localidade ser um destino que recebe um número expressivo do turismo 

de massa, foi notado que existe a consciência dos seus residentes, das empresas e projetos que 

visam a propagar a educação ambiental para os seus visitantes. Visto que Pipa está inserida 

em um contexto geográfico bastante rico em recursos naturais, da sua fauna e flora.  
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