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RESUMO 

 
O aumento significativo da prática das atividades de aventura é algo que nos 

preocupa no momento em que pensamos no meio ambiente, principalmente 

quando as práticas são realizadas em ambientes naturais. Essa preocupação é 

significativa a partir do momento que não conseguimos identificar quem são 

esses praticantes e quais são suas atitudes no meio ambiente. Esta pesquisa 

tem como objetivo investigar o que os indivíduos que praticam as atividades de 

aventura como forma de lazer, tem feito em relação aos impactos ambientais 

que são causados durante a prática dos esportes. Objetivamos ainda entender 

o que são as atividades de aventura, esportes radicais e nomenclaturas afins; 

compreender a relação do lazer e sua prática na natureza e verificar o que os 

praticantes das atividades de aventura tem feito em relação aos impactos 

ambientais. A pesquisa se caracteriza como qualitativa explicativa, tendo 

respaldo da pesquisa bibliográfica. A pesquisa de campo foi feita com 7 

sujeitos praticantes de atividades de aventura no município de Jataí – GO, 

como instrumentos de coleta de dados utilizamos a entrevista e a observação 

não-participante. Como resultados podemos apontar que a preocupação com a 

preservação ambiental não é o foco de todos os sujeitos pesquisados, uma vez 

que, alguns dos sujeitos não conseguiram relacionar os impactos ambientais 

com a prática das atividades, embora no decorrer das entrevistas os 

praticantes citaram impactos ambientais negativos que podem ser causados 

durantes a prática das atividades. Encontramos também que a preocupação 

maior em preservar os ambientes tanto naturais quanto artificiais partiu dos 

sujeitos que praticam as atividades de aventura por mais de uma década.  
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