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RESUMO 
 

A prevalência de incidentes e acidentes na área do desporto de natureza e aventura 

(DNA), mais concretamente no canyoning, é um facto inegável, tendo mesmo ocorrido 

recentemente acidentes mortais no nosso país. Os acidentes emergem dos comportamentos 

inapropriados de alguns praticantes da modalidade durante a execução das tarefas desportivas. 

A advertência dos participantes seria primordial para evitar o indesejável neste domínio. 

A crescente procura de emoções fortes por parte destes desportistas, com o querer 

vivenciar novas emoções, fez com que entendêssemos ser importante saber quais os riscos 

inerentes à prática do canyoning, tal como entender a forma como são vistos e percecionados 

esses riscos. 

Os objetivos do presente trabalho de investigação foi estudar e descrever os fatores de 

risco na prática do canyoning, identificar os riscos inerentes, desenvolver um Questionário 

sobre a Perceção do Risco no Canyoning (QPRCanyoning) e validar este instrumento. 

Para tal, identificamos os riscos no canyoning perante o estado da arte, completando 

com a representação mental de praticantes experientes sobre o risco que vivenciam na 

modalidade. Elaboramos o QPRCanyoning através da metodologia Delphi, com a colaboração 

de uma equipa de 59 especialistas da área de intervenção. Por fim, esta ferramenta foi 

validada através da análise da fiabilidade temporal (AFT), análise fatorial exploratória (AFE) 

e análise fatorial confirmatória (AFC). 

Com base na literatura, observamos que os fatores de risco são divididos em fatores 

ambientais e humanos, tendo sido identificadas 3 dimensões nos fatores ambientais e 4 

dimensões nos fatores humanos. A identificação dos riscos pelos praticantes experientes foi 

levada a cabo, tendo por base a teoria das representações sociais aplicada aos riscos no 

canyoning, na qual foram identificadas 3 dimensões nos fatores ambientais e 6 dimensões nos 

fatores humanos.  

Após a identificação destes fatores, foram apresentadas 96 proposições iniciais à 

equipa de especialistas. Na primeira ronda foram excluídas 9 proposições por consenso do 

painel de especialistas. Apresentaram um total de 318 sugestões de melhoria, finalizando a 
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terceira ronda com um total de 49 proposições/itens aprovadas por 75% ou mais dos 

especialistas, o que trouxe mais pertinência ao QPRCanyoning. 

Com a AFT, os itens que apresentavam uma ausência de correlação entre os dois 

momentos da aplicação do questionário, p > .05 foram retirados do questionário, ficando 

assim 46 itens. Com a AFE, retiramos 20 itens por serem cross-loadings e a diferença entre 

eles não ser igual ou superior a .15. Também foi retirado 1 item por apresentar uma 

comunalidade inferior a .40. Com esta mesma análise, selecionando os 25 itens com maior 

peso fatorial, foram-nos sugeridas 6 dimensões, as quais, com a ajuda da literatura, 

conseguimos identificar e caracterizar. Com a AFC, e com base na análise dos índices de 

modificação, foram eliminados 4 itens, pelo facto de apresentarem valores residuais 

demasiado altos, criando desta forma um desajustamento no modelo. Após este resultado, 

procedemos ao ajustamento do modelo.  

A versão final do QPRCanyoning demonstra valores aceitáveis de fiabilidade e de 

validação de constructo, permitindo desta forma a sua utilização na perceção do risco no 

canyoning, apresentando 21 itens, distribuídos por 6 dimensões.   

Os dados encontrados e a ferramenta desenvolvida foi enquadrada na população 

portuguesa e espanhola. Acreditamos que outros resultados poderiam ser encontrados e outras 

ferramentas desenvolvidas em outros locais do globo, pois os locais de prática são diferentes e 

o enquadramento social e cultural pode ter influência nos dados obtidos. 

A aplicação e análise dos dados referentes ao QPRCanyoning são necessárias para 

desenvolver outros estudos, trazendo uma nova dinâmica à investigação dentro do domínio do 

canyoning. 

 

Palavras-chave: perceção do risco, desporto de natureza e aventura, canyoning, 

perigos em montanha, análise fatorial. 
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ABSTRACT 
 

The prevalence of incidents and accidents in Nature and Adventure Sports (NAS) área, 

specifically in canyoning, it is an undeniable fact, has even recently been fatal accident in our 

country. Accidents occur by inappropriate practitioners behaviuor during the execution of 

tasks sports. The participants warning would be crucial to avoid undesirable situations.  

Growing strong emotions demand of these athletes, to experience new emotions, made 

us to understand, how important and what risks inherent in canyoning practice, as understand 

how they are viewed and perceived these risks. 

The objective of the present research was to study the risk factors in canyoning 

practice, identify the inherent risks, to develop a questionnaire on the perception of risk in 

canyoning (QPRCanyoning) and validate this instrument. 

To this end, we identify risks in canyoning to the state of the art, complete with the 

mental representation of experienced practitioners about the risk they experience in the sport. 

We developed a QPRCanyoning by Delphi methodology, with the collaboration of 59 experts 

team in intervention area. Finally, this tool has been validated through the analysis of 

temporal reliability (ATR), exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor 

analysis (CFA).  

Based on the literature , we found that the risk factors are divided into environmental 

and human factors, have been identified 3 dimensions in environmental factors and 4 

dimensions in human factors. The identification of risks by experienced practitioners was 

carried out, based on the theory of social representations applied to risks in canyoning, which 

were identified 3 dimensions in environmental factors and 6 dimensions in human factors. 

After identifying these factors, we were presented 96 initial proposals to the team of 

experts, consisting of 59 elements. In the first round were excluded 9 propositions by 

consensus of the expert panel. They had a total of 318 suggestions for improvement, ending 

the third round with a total of 49 proposals/items approved by 75% or more of the experts, 

which brought more relevance to the QPRCanyoning. 

With ATR, items that showed a lack of correlation between the two moments of the 

interview,  p > .05 were removed from the survey, thus being 46 items. With the EFA, we 
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removed 20 items to be cross-loadings and the difference between them not less than .15. It 

was also removed one item to present a lower communality to .40. Using the same analysis, 

selecting the items 25 with greater weight factor were suggested in 6 dimensions, which, with 

the aid of literature, we identify and characterize, with the CFA, and based on the analysis of 

the modification indices, four items were eliminated, in that they have too high residual 

amounts, thereby creating a gap in the model. After this result, we made the adjustment of the 

model. 

The final version of QPRCanyoning shows acceptable levels of reliability and 

construct validity, thus allowing use in risk perception in the canyoning, with 21 items, spread 

over 6 dimensions. The results and the tools developed were framed in the Portuguese and 

Spanish population. We believe that other results could be found and other tools developed in 

other parts of the world, as practice sites are different and the social and cultural background 

may have influence on the data obtained . 

The application and analysis of data relating to QPRCanyoning are needed to develop 

other studies, bringing a new dynamic to the investigation into the canyoning domain.  

 

 

Keywords: perception of risk, nature and adventure sports, canyoning, mountain 

hazards, factor analysis. 
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RÉSUMÉ 
 

La prévalence des incidents et accidents dans le domaine des sports de nature, plus 

concrètement le canyoning, est un fait avéré, comme le prouvent les accidents mortels 

survenus récemment dans notre pays. Les comportements inappropriés de certains pratiquants 

de cette modalité sont la cause majeure des accidents lors de l’exécution des tâches sportives. 

Informer les participants serait primordial pour prévenir ce type d’accidents. 

Etant donné que ces sportifs ont un désir croissant de vivre de nouvelles émotions 

fortes, nous avons cherché à cerner les risques liés à la pratique du canyoning et à comprendre 

la façon dont sont vus et perçus ces risques. 

L’objectif du présent travail de recherche a consisté à étudier les facteurs de risque de 

la pratique du canyoning, identifier les risques inhérents, développer un questionnaire sur la 

perception du risque dans la pratique du canyoning (QPRCanyoning) et à valider cet 

instrument. 

Dans ce sens, nous avons identifié les risques du canyoning, tout comme la 

représentation mentale de pratiquants expérimentés quant au risque qu’ils courent en 

s’adonnant à la modalité. Nous avons élaboré le QPRCanyoning à travers la méthodologie 

Delphi, avec la collaboration d’une équipe de 59 spécialistes du domaine d’intervention. 

Finalement, cet instrument a été validé grâce à l’analyse de la fiabilité temporelle (AFT), 

l’analyse factorielle exploratoire (AFE) et l’analyse factorielle  confirmatoire (AFC). 

En nous basant sur les ouvrages critiques, nous saisissons que les facteurs de risque 

sont divisés en facteurs environnementaux et humains, avec 3 dimensions pour les facteurs 

environnementaux et 4 dimensions pour les facteurs humains. L’identification des risques par 

les pratiquants expérimentés a été menée selon la théorie des représentations sociales 

appliquée aux risques du canyoning, ce qui nous a permis d’identifier 3 dimensions dans les 

facteurs environnementaux et 6 dimensions dans les facteurs humains.  

Après l’identification de ces facteurs, 96 propositions initiales ont été présentées à 

l’équipe de spécialistes, constituée de 59 éléments. Lors d’une première phase, 9 propositions 

ont été exclues par consensus du panel de spécialistes. Ils ont présenté un total de 318 

suggestions d’amélioration, ce qui a abouti, lors de la troisième phase, à un total de 49 
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propositions/items approuvés par 75% ou plus des spécialistes, en apportant plus de 

pertinence au QPRCanyoning. 

Avec l’AFT, les items qui ont présenté une absence de corrélation entre les deux 

moments de l’application du questionnaire, p > .05, ont été retirés du questionnaire, restant 

ainsi 46 items. Avec l’AFE, nous avons retiré 20 items qui étaient cross-loadings et parce que 

la différence entre eux n’était pas égale ou supérieure à .15. Un autre item a été retiré parce 

qu’il présentait une communalité inférieure à .40. Avec cette analyse, en sélectionnant les 25 

items au plus grand poids factoriel, 6 dimensions nous ont été suggérées, que nous avons 

réussi à identifier et à caractériser. Avec l’AFC, et en nous basant sur l’analyse des indices de 

modification, 4 items ont été éliminés, dans la mesure où ils présentaient des valeurs 

résiduelles trop élevées, créant, de cette manière, un désalignement dans le modèle. Suite à ce 

résultat, nous avons procédé à l’ajustement du modèle. 

La version finale du QPRCanyoning montre des valeurs acceptables de fiabilité  et de 

validité conceptuelle, en permettant ainsi leur utilisation dans la perception du risque dans la 

pratique du canyoning, avec une présentation de 21 items, distribués selon 6 dimensions.  

Les données rencontrées et l’instrument développé se rapportent aux populations 

portugaise et espagnole. Nous estimons que d’autres résultats pourraient être trouvés, tout 

comme pourraient être développés d’autres instruments dans d’autres contrées du monde. En 

effet, les endroits liés à la pratique sont différents et l’encadrement social et culturel peut 

avoir une influence sur les données obtenues. L’application et l’analyse des données qui se 

réfèrent au QPRCanyoning sont nécessaires au développement d’autres études, en apportant 

une dynamique à la recherche dans le domaine du canyoning.  

 

Mots-clés: perception du risque, sports de nature, canyoning, dangers en montagne, 

analyse factorielle. 
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RESUMEN 
 

La prevalencia de incidentes y accidentes en el área de los deportes en la naturaleza y 

de aventura, y de forma específica en el descenso de barrancos, es un hecho innegable, 

teniendo ocurrido recientemente accidentes mortales en nuestro país. Estos accidentes surgen 

en muchas ocasiones por un comportamiento inapropiado de algunos practicantes de esta 

modalidad durante la realización de las actividades deportivas. La información y formación de 

los deportistas en este campo se convierte en algo prioritario. 

La creciente demanda de emociones fuertes por parte de estos deportistas, así como la 

alta tasa de accidentes existente en la actualidad, nos ha llevado a tratar de identificar los 

principales riesgos inherentes a la práctica del descenso de barrancos, así como la forma en la 

que dichos riesgos son percibidos por los practicantes. 

El principal objetivo del presente trabajo de investigación es el estudio de los factores 

de riesgo existentes en la práctica deportiva del descenso de barrancos. Se identificarán los 

riesgos inherentes mediante el desarrollo de un cuestionario sobre la percepción del riesgo en 

el descenso de barrancos (CPRCanyoning), herramienta que también será validada. 

Con esta finalidad, inicialmente identificaremos los riesgos en el descenso de 

barrancos mediante el estudio de su estado del arte, completándolo con las aportaciones de 

deportistas y profesionales con experiencia sobre los riesgos que perciben en esta modalidad. 

Se ha desarrollado un CPRCanyoining a través de la metodología Delphi, contando con la 

colaboración de 59 especialistas en este campo. Por último, esta herramienta se ha validado 

mediante los Análisis de Fiabilidad Temporal (AFT), Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y 

Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). 

Considerando la literatura existente, observamos que los factores de riesgo están 

divididos en factores ambientales y factores humanos, identificando 3 dimensiones en los 

ambientales y 4 en los humanos. La identificación de riesgos por parte de los profesionales 

con experiencia que participaron en el trabajo se llevó a cabo en base a la teoría de las 

representaciones sociales aplicadas a los riesgos en el descenso de barrancos, obteniéndose 3 

dimensiones en los factores ambientales y 6 en los humanos.  
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Tras identificar estos factores, se presentaron 96 proposiciones iniciales al equipo de 

especialistas. Al finalizar la primera ronda fueron suprimidas 9 proposiciones por consenso. 

Además, los especialistas presentaron un total de 318 sugerencias de mejora por consenso, 

finalizando la tercera ronda con un total de 49 proposiciones aprobadas por más de un 75% de 

los especialistas, lo que proporcionó una mayor relevancia al CPRCanyoning. 

Mediante el AFT, las proposiciones que presentaban una ausencia de correlación entre 

los dos momentos de aplicación del cuestionario, p > .05, fueron retirados del cuestionario, 

quedando así en 46 proposiciones. El AFE identificó 20 proposiciones para ser retiradas, al 

ser “cross-loadings” y tener una diferencia entre ellas no igual o superior a .15. También se 

eliminó una proposición por presentar una comunalidad inferior a .40. Con este mismo 

análisis, seleccionando las 25 proposiciones con mayor peso factorial, se obtienen 6 

dimensiones, la cuales, con ayuda de la literatura, identificamos y caracterizamos. Con el 

AFC, y en base al análisis de los índices de modificación, se eliminan 4 proposiciones, al 

considerar que presentan unos valores residuales demasiado altos, creando de esta forma un 

desajuste en el modelo. Tras este resultado, procedemos a un ajuste del modelo. 

La versión final de CPRCanyoning demuestra unos niveles aceptables de fiabilidad y 

validez, lo que permite su uso en la percepción del riesgo en el descenso de barrancos, 

proporcionando 21 proposiciones, distribuidas en 6 dimensiones. 

Los hallazgos obtenidos, así como la herramienta desarrollada considera una 

población formada tanto por deportistas portugueses como españoles. Somos conscientes que 

podrían obtenerse otros resultados y herramientas si se contemplasen otras zonas geográficas, 

considerando que las zonas de práctica de este deporte son diferentes y el aspecto social y 

cultural también puede tener una cierta influencia en los datos obtenidos. 

La aplicación y análisis de los datos referentes al CPRCanyoning serán necesarios para 

desarrollar otros estudios, proporcionando una nueva dinámica a la investigación dentro del 

dominio del descenso de barrancos. 

 

Palabras clave: percepción del riesgo, deporte en la naturaleza y de aventura, 

descenso de barrancos, peligros en montaña, análisis factorial. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO GERAL 
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1. Introdução 

Com este trabalho pretendemos estudar e descrever os fatores de risco na prática do 

canyoning, identificar os riscos inerentes, assim como desenvolver um Questionário sobre a 

Perceção do Risco no Canyoning (QPRCanyoning) e validar este instrumento. Enquanto 

praticantes e formadores, a nossa experiência e formação específica no canyoning 

desenvolveu em nós uma prática de sensações e emoções fortes, provocadas pelo medo de um 

acidente/incidente e por imprevistos não calculados/avaliados. A práxis do canyoning 

forneceu-nos os indicadores da omnipresença do risco em muitas das ações levadas a cabo. A 

nossa questão permanente foca-se na representação mental e como gerir o risco na execução 

das tarefas.  

A apreciação coletiva do risco reside na formação dos praticantes e na sua experiência, 

contando com a gestão do risco através das suas práticas e percurso formativo. As dimensões 

psicológicas que influenciam a perceção dos riscos individuais encontram aqui um problema à 

escala coletiva. As crenças dos participantes influenciam a sua perceção, gerando uma 

aceitação do risco (Ayora, 2011). 

Dada a nossa incapacidade de processar com perfeição total a informação, é por esta 

razão que somos defensores de que estudar com antecedência uma atividade de canyoning, 

classificada como atividade de elevado risco, aumenta consideravelmente o controle sobre a 

situação. Deste modo, para além da necessidade de possuirmos elevadas competências 

técnicas específicas da modalidade, admitir a possibilidade de ocorrência de um acidente 

significa ter o risco calculado, o que nos pode levar a lidar com situações de perigo, 

minimizando o risco de sofrer um acidente, tornando a perceção do risco mais pragmática e 

próxima da realidade (Acerete et al., 2013).   

No canyoning, admite-se que o risco existe de forma clara, daí a importância de o 

calcular, e minimizá-lo, sabendo lidar com estas ocorrências. Grande parte das modalidades 

de desporto natureza e aventura (DNA) assumem o risco como sendo uma das suas 

características, e assim se verifica na escalada, canoagem, rafting, tal como no canyoning 

(EFDC & FFE, 2001). Sabemos que dadas as características associadas ao meio envolvente, 

tais como, enquadramento, súbitas alterações atmosféricas, temperatura, caudal dos rios, 

época do ano, hora do dia, isolamento dos locais, dificuldades de acesso, entre muitas outras, 
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o canyoning é um DNA de elevado risco, o que exige por parte dos praticantes, uma perceção 

real e fundamentada na prática formativa (EEAM, 2001). 

No entanto, são os fatores comportamentais que, por vezes, levam os praticantes a 

subvalorizarem os riscos inerentes a estas práticas e é neste âmbito que, infelizmente, têm 

acontecido os acidentes mais graves no canyoning, tanto no nosso país, como no estrangeiro. 

Sobre o plano teórico, sabemos que o risco é mais simbólico do que real, pois não se 

trata de uma ameaça à integridade física o que leva os aprendizes de canyoning a terem uma 

perceção do risco diferenciada conforme o contexto espácio-temporal, social e a 

personalidade de cada sujeito. O compromisso do praticante, que aceita a perspetiva do risco 

em todos os seus movimentos, é motivado e guiado pela perceção pragmática dos 

acontecimentos inesperados. Assim, podemos assumir que o compromisso do praticante de 

canyoning, que aceita a perspetiva do risco em todos os seus movimentos, é despertado por 

vários fatores. 

 

2. Pertinência do estudo 

Este estudo enquadra-se no contexto de DNA, em particular no canyoning, modalidade 

desportiva que envolve risco, e com grande exigência a nível físico, técnico, emocional e 

cognitivo, sendo necessário um equilíbrio dentro destas componentes (Ayora, 2011; Bentley 

& Page, 2008; EEAM, 2001; Ennes, 2013). 

Uma vez que o propósito desta modalidade é descer rio/ribeiros por zonas encaixadas, 

utilizando manobras com cordas e técnicas, em águas turbulentas, num ambiente de 

montanha, onde a acessibilidade nem sempre é fácil, com este efeito, é considerado um 

desporto de risco. 

O aumento de praticantes e o enquadramento da modalidade, faz com que a área do 

risco tenha interesse em ser estudada, pois o incremento da investigação sobre o canyoning 

tem sido escasso. Esta tese foi desenvolvida com base numa revisão da literatura, com procura 

na SPORTDiscus (1960-2016), B-on (1960-2016), ScienceDirect (1960-2016), PubMed 

(1960-2016), Google Académico e literatura da área específica, utilizando combinações das 

diferentes palavras-chave: canyoning, riscos, perceção do risco, perigos em montanha, 

desporto aventura, desporto de montanha. 
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Relativamente à área do risco, no que diz respeito ao canyoning em particular, não 

foram encontrados muitos estudos, mas no que concerne às atividades de desporto de natureza 

e aventura em geral, foi encontrada alguma informação. Porém, acreditamos que dentro do 

DNA, há várias modalidades e que cada uma delas tem especificidades no que diz respeito ao 

risco apresentado na prática. 

Ayora (2011) apresenta dados relativos à distribuição de resgates em montanha de 2003 

a 2007, sendo o principal motivo o desvio da rota e consequente desorientação por parte dos 

praticantes (39.46%) e, logo de seguida, o resgate em canyoning com 11.97%, isto num total 

de 13 causas. Este mesmo autor refere-se a outro dado importante a ter em consideração, pois 

diz-nos que, sendo os praticantes de canyoning espanhóis representativos de apenas 10% da 

população total de praticantes de canyoning, na zona de Aragão, estes são responsáveis por 

58% dos resgates ocorridos. 

Em Portugal não temos registos deste tipo de dados, mas temos conhecimento pela 

comunicação social de alguns acidentes que têm vindo a ocorrer, como é o caso da vítima 

mortal no Rio Teixeira, em 2007, um acidente mortal com um cidadão espanhol ocorrido na 

Madeira, em 2012, e, mais recentemente, em 2015, na zona do Gerês, no Rio Cabril.  

Em suma, revela-se pertinente elaborar um estudo aprofundado sobre o risco para 

averiguar a combinação do meio ambiente no canyoning com o comportamento humano. 

Face ao exposto, o presente estudo reflete o interesse pela pesquisa no contexto do 

canyoning, nomeadamente os seus praticantes, enquanto indivíduos com uma personalidade 

distinta, fortemente influenciados pelos contextos envolventes, que influenciam na prática as 

suas aquisições de conhecimento técnico, capacidades físicas, emocionais e cognitivas, para 

poderem realizar a atividade de uma forma mais ou menos segura, sabendo os riscos e os 

perigos a que se submetem. 

De igual modo procura ser um contributo para a prática, ao evidenciar um conjunto de 

fatores, características e particularidades a ter em conta na prática do canyoning, podendo vir 

a ser útil para as instituições, treinadores, atletas, praticantes e formadores, assim como elevar 

o conhecimento sobre os riscos na modalidade e como aumentar a segurança dos 

intervenientes. 
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3. Objetivos do estudo 

O presente estudo pretende contribuir para o aumento do conhecimento na área da 

perceção do risco no DNA, em particular no canyoning. 

Para tal, identificamos os fatores de risco na prática do canyoning, através da recolha de 

informação na literatura e recorrendo a praticantes experientes da modalidade. 

De seguida, desenvolvemos uma ferramenta de perceção do risco no canyoning, tendo 

uma noção de como o risco é percebido pelos praticantes desta modalidade – QPRCanyoning. 

Após a construção de um instrumento adequado para tal investigação, entendemos ser 

pertinente apresentar um processo de validação interna de uma versão final do 

QPRCanyoning, com base na validação de fiabilidade temporal (AFT), análise fatorial 

exploratória (AFE) e análise fatorial confirmatória (AFC).  

 

4. Estrutura da tese 

Este documento foi produzido segundo o modelo escandinavo, o qual é constituído por 

um conjunto de 3 estudos para publicação em revistas indexadas, com a finalidade de obter o 

grau de Doutoramento em Ciências do Desporto. 

Por forma a desenvolver uma sequência lógica, mantendo uma ligação entre os estudos 

de forma organizada, apresentamos a tese com a seguinte estrutura. 

(i) O primeiro capítulo é constituído por uma introdução sobre a tese, passando para a 

pertinência do nosso estudo e com a definição dos nossos objetivos para a tese. 

(ii) No segundo capítulo apresentamos o desenvolvimento da área da perceção e gestão 

do risco no canyoning, com o aprofundamento do estado da arte, base de todo o processo de 

investigação. Começamos por caracterizar o DNA, e de seguida o canyoning em particular, 

indo ao encontro dos conceitos de perigo e risco na prática da modalidade, apresentando de 

forma detalhada os fatores de risco subjacentes.  

(iii) No terceiro capítulo apresentamos três estudos por nós desenvolvidos. No primeiro, 

intitulado de “Risco no desporto de natureza e aventura: quais os riscos processados por 

praticantes de canyoning experientes”, procuramos desenvolver um processo de identificação 

dos riscos no canyoning, dividido em duas fases: a primeira consistiu na identificação do 
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estado da arte; a segunda fase residiu na aplicação de um inquérito a praticantes experientes 

de duas nacionalidades (portuguesa e espanhola). Os participantes foram inquiridos acerca da 

sua representação mental sobre o risco que vivenciam na modalidade de canyoning, enquanto 

praticantes. 

No segundo estudo, “Desenvolvimento de uma ferramenta para análise da perceção de 

risco em Canyoning usando a técnica Delphi”, pretendemos desenvolver uma ferramenta 

capaz de analisar a perceção do risco no canyoning por parte dos praticantes, chegando-se a 

um questionário denominado QPRCanyoning, com um total de 49 itens, tendo por base a 

metodologia Delphi (ver Anexo). 

Com o terceiro estudo, “Processo de validação interna do QPRCanyoning para os 

países da Península Ibérica”, entendemos ser pertinente desenvolver um processo de 

validação do QPRCanyoning, com 49 itens. Procedemos à análise de conteúdos utilizando a 

AFT. Também foi aplicada a AFE, desenvolvida através da seleção dos itens com maior peso 

fatorial, onde nos deparamos com 6 dimensões. Por fim, utilizamos a AFC e encontramos um 

modelo que se ajustou satisfatoriamente aos dados, para os índices de ajustamento e 

consequentes valores de corte adotados na metodologia.  

(iv) No quarto capítulo, procuramos discutir os resultados obtidos nos três estudos e 

mostrar a relação que estes têm uns com os outros, apresentando o entendimento com a 

literatura nesta área do estudo. 

(v) No quinto e último capítulo, apresentamos as considerações finais e as conclusões 

com os resultados obtidos. Neste mesmo capítulo, mencionamos a pertinência de algumas 

sugestões para o desenvolvimento de outros estudos, assim como as limitações de alguns 

pontos desta investigação (ver figura 1). 
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Definição dos objetivos da tese 

2013 

Perceção do Risco no Canyoning 

Conclusão 

Estudo 2 

 

Out. 2014 

Jan. 2016 

 

Estudo 3 

 

Jan. 2016 

Mai. 2016 

 

Discussão geral sobre os resultados obtidos nos estudos 

Estudo 1 

 

Out. 2014 

Jun. 2015 

 

Revisão da literatura 

2013 - 2015 

Figura 1 – desenho da estrutura da tese 
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1. Desporto Natureza e Aventura 

Neste estudo, é pertinente caracterizarmos o DNA perante a sociedade contemporânea, 

com a vontade crescente de querer explorar espaços de difícil acesso, que a natureza nos 

apresenta. Não podemos esquecer a tecnologia que torna algumas destas explorações e 

práticas desportivas na natureza mais seguras mas mais arriscadas. Há mais de uma década 

que as práticas desportivas de alto risco, em especial no canyoning, motivaram a nossa 

intervenção enquanto praticantes e formadores. Ao longo do nosso percurso como 

instrutores/praticantes das várias modalidades procuramos saber o que pensam os 

excogitadores sobre a representação mental do DNA. 

Zuckerman (1971) descreve que os sujeitos praticantes do DNA fazem uma 

representação mental de tais desportos como: situações para combater o stress, a inibição, a 

timidez, o ter medo, o respeito dos outros e ser melhor do que os outros.  

Atualmente, parte da nossa população já teve uma vivência no DNA, pois a nossa 

sociedade quer experimentar coisas novas. Após a experiência, vem a continuidade, havendo 

um aumento de praticantes ao nível desportivo e recreativo, neste género de atividades 

(Marinho & Inácio, 2007).  

Correia (1991, 1997) apresenta o desporto aventura marcando a diferença, no domínio 

desportivo, por ser livre do fator tempo, de espaços balizados previamente, de árbitro, 

vivenciado grande parte das vezes por grupos de amigos, estando presente a aventura, a 

tomada de decisão, a vertigem e o risco em plenitude com a natureza.  

Walle (1997) discrimina o DNA das restantes atividades desportivas pela procura 

deliberada das sensações de incerteza do resultado final, ou seja, o assumir do risco, tal como 

Marinho e Inácio (2007) vêm reforçar a ideia, afirmando que estas experiências antes de se 

realizarem, são sempre vistas como algo inalcançável, procurando sempre a aventura, sem 

nunca saber ao certo o resultado final, estando o risco presente, e é diferenciadora das outras 

modalidades, tendo os seus praticantes um estilo de vida próprio. 

Desporto natureza e aventura é uma forma de atividade física, pois através da sua 

prática, o sujeito tem um melhoramento da sua condição física, técnica e cognitiva, 

ultrapassando os obstáculos colocados pelo espaço envolvente, que tem por base a natureza. 
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Neste enquadramento, segundo Bessy (2005), este desporto era apenas praticado pelos 

desportistas mais destemidos, com a vontade de sentir o extremo. Hoje em dia, segundo o 

mesmo autor, este desporto abre-se a um vasto público, seja a caminhar, a escalar, a nadar, a 

voar, procurando ocupar um lugar especial no comportamento desportivo contemporâneo. 

Não é visto como um desporto no qual se compete com um sujeito ou equipa, mas sim 

uma relação de si mesmo com a natureza, sendo esta relação um desafio do gosto pela 

aventura, havendo uma rutura com os desportos clássicos (Raveneau, 2006). 

Os praticantes vão ao encontro de emoções, de imagens e de superações individuais, 

intimamente ligadas à condição humana na atual sociedade (Marinho & Inácio, 2007). 

Estes novos praticantes surgem com o propósito de atenuar a curiosidade, experimentar 

novas sensações, ter uma reconciliação com a natureza, ou mesmo vivenciar experiências 

novas (Bentley, Page, & Macky, 2007; Mao, 2003). Daí que, nas últimas duas décadas, o 

DNA tem vindo a ter um crescimento em popularidade (Stephanides & Vohra, 2007).  

Clémence e Mounet (2006) dizem-nos que, cada vez mais, as pessoas procuram novas 

experiências desportivas, abandonando os equipamentos tradicionais, passando a deslocar-se 

para áreas verdes, na procura de liberdade, em que poucas são as regras e os limites.  

O conjunto de citações destes autores apresenta o DNA como um desporto distinto, que 

ocupa e explora lugares na natureza, como a água, a terra e o ar, com diferentes modalidades, 

como é o caso do surf, canoagem, rafting, canyoning, alpinismo, escalada, asa delta, 

parapente, entre muitas outras atividades, tendo elas algo em comum, os desafios e emoções 

que a prática proporciona ao sujeito, surgindo o risco no imaginário de cada indivíduo. 

 

2. Canyoning 

O canyoning caracteriza-se por uma progressão controlada no leito de um rio/ribeiro, 

transpondo os obstáculos verticais apresentados através de diversas técnicas e dos 

equipamentos mais adequados para a prática (Paz et al., 2014). 

Stephanides e Vohra (2007) descrevem a modalidade como sendo praticada através da 

descida por gargantas estreitas ao longo de um curso de água, havendo uma combinação de 

habilidades ao ar livre, tal como a técnica de rapel, caminhada aquática, natação e escalada. O 



 
13 

caminhar, o nadar, os saltos são tudo formas de progressão num local por si só acidentado, 

devendo o praticante avaliar constantemente o perigo e o risco a que está exposto sem ficar 

bloqueado/paralisado.  

Outra forma de ultrapassar os obstáculos colocados pelo meio envolvente é o recurso à 

utilização de manobra com cordas e outros meios auxiliares de segurança para realizar os 

procedimentos técnicos mais apropriados, sendo o rapel o mais frequente. Deste modo, 

descrevemos o canyoning como um desporto de natureza e aventura. 

A “École Française de Descente de Canyon” (EFDC), juntamente com a “Federação 

Francesa de Espeleologia” (FFE) definem o canyoning como sendo um desporto de risco, 

estando este ligado ao isolamento do local, dificuldade de acesso e progressão em meios 

verticais (EFDC & FFE, 1999). A acrescentar a tudo isto, a progressão pode ter a agravante 

de se realizar em meio aquático, sendo esta, a maioria das vezes, em águas turbulentas com 

todos os riscos inerentes (Ortega, 2009).  

O canyoning ganhou projeção para o grande público a partir da publicação, em 1980, da 

obra “Les Canyons de Sierra de Guara” de Paul Montroue. Contudo, relembramos que muitos 

anos antes, os pescadores dos Alpes franceses se aventuravam nos vertiginosos Canyons para 

pescar, muito embora a progressão fosse pela margem e sem recurso a materiais e 

equipamentos específicos para ajudar a vencer os obstáculos. No entanto, o primeiro grande 

passo para o desenvolvimento da modalidade foi dado por Edouard Alfred Martel, conhecido 

como o pai da espeleologia, que realizou, em 1888, a primeira travessia da gruta de 

Barmabieu, comparada a um canyoning de dimensões consideráveis (Mao, 2003). 

O canyoning nos Alpes continuou a ser procurado por nomes da espeleologia, sendo 

que, em 1977, Pierre Minvielle escreve e edita as primeiras topografias de alguns canyonings 

da região (Mao, 2003). 

Em Portugal, esta modalidade teve o seu início entre a década de 80 e 90 do século XX, 

com as primeiras explorações de alguns rios e ribeiros da serra do Gerês. Estes primeiros 

passos foram realizados e equipados por praticantes ligados à escalada e alpinismo que, 

influenciados pelas histórias dos Alpes sobre a modalidade de canyoning, foram aplicando a 

este novo desporto as técnicas desenvolvidas, assimiladas e acumuladas em anos de 

experiência no montanhismo.   
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Sendo uma modalidade relativamente recente e já com grande impacto em países como 

a França, Espanha, Itália, Suíça, Austrália, Nova Zelândia, apresenta ainda poucos praticantes 

federados em Portugal. Segundo a Federação Campismo e Montanhismo de Portugal 

(FCMP), em 2013, tinham apenas 233 federados com seguro para a atividade de canyoning. 

Apesar destes dados, sente-se que desde o ano 2010 o fluxo de praticantes nos rios 

portugueses é cada vez mais numeroso.  

Mesmo não havendo estatísticas oficiais sobre o número de praticantes em Portugal, as 

posições tomadas por parte dos órgãos de gestão de alguns parques naturais, ao limitar o 

número de desportistas e grupos por dia, mostra uma evidente evolução da modalidade e 

preocupação com a mesma, em termos ambientais.  

Para praticar esta atividade de risco é fundamental ter um conjunto de competências e 

domínio de técnicas especializadas e complexas que garantam um exercício com a máxima 

segurança e a menor margem de erro, sendo que a formação dos praticantes e dos técnicos se 

revela indispensável para evitar o erro perante o imprevisto, na execução das tarefas 

requeridas e consequente acidente.  

3. Perigo  

Muitos são os autores que diferenciam perigo de risco (Ayora, 2011, 2012; Boholm & 

Corvellec, 2011; EEAM, 2001; Ennes, 2013; Pereira, 2006).  

Para melhor compreendermos o perigo, expomos a teoria relacional de perigo defendida 

por Boholm e Corvellec (2011), que relacionam dois objetos - o objeto de perigo e o objeto 

em perigo. Estes autores, defendem que só existe risco se houver uma relação entre estes dois 

objetos (ver figura 2). 

 

 

 

Objeto de perigo 
 

Figura 2 – adaptado da teoria relacional de perigo defendida por Boholm e Corvellec (2011) 

Objeto em 

perigo 
Relação de risco 
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A relação de risco advém da interação dos dois objetos. Esta relação é a hipótese de que 

algo é representado no imaginário de maneira desfavorável, podendo ocorrer naquele dado 

momento da relação de risco (Boholm & Corvellec, 2011). 

Esta é uma teoria interpretativa, com o propósito de responder a questões observadas na 

prática, com o intuito de percebermos que o risco é um comportamento humano, perante um 

perigo. 

Lowrance (1976) e Philipson (1983) expõem os perigos objetivos e subjetivos, que 

podemos transportar para o DNA, deduzindo que os perigos objetivos são provenientes do 

meio ambiente e os perigos subjetivos são perigos que advêm do ser humano.  

Passando esta conceção para a área do canyoning, podemos ver que os perigos objetivos 

são os perigos que estão no meio ambiente, no que diz respeito aos perigos subjetivos são os 

provenientes do praticante.  

Perante o exposto, deduzimos que os perigos naturais e humanos existem, e só se 

transformam em risco quando estes dois perigos se relacionam, provocando incertezas no seu 

resultado final para o ambiente ou para o homem.  

 

4. Risco e a sua perceção 

Sabemos que a noção de risco abrange a contingência indesejável, receosa, 

relativamente inofensiva e muito pouco provável. Esta era, e é, a definição de risco do senso 

comum, porém, o domínio da ciência/tecnologia procurou encontrar outra representação 

mental do termo risco.  

 No entanto, procuramos uma definição mais objetiva para a noção de risco no domínio 

científico. Segundo Jousse (2009), o risco é a exposição ao perigo podendo haver 

consequências prejudiciais para os bens e/ou pessoas. Procura-se avaliar o nível do risco, por 

uma combinação entre a probabilidade de ocorrência e a amplitude da gravidade, 

(probabilidade/gravidade). 

Hoje fala-se muito de risco, dentro de certos domínios: tecnológico, económico, bélico, 

químico, nuclear, seguros, apostas, entre muitos outros. Contudo nas áreas de índole mais 

lúdica continua-se a dar pouca importância ao cálculo do risco. Na área do desporto, a 
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dificuldade surge em identificar a probabilidade de ocorrência e as consequências do acidente, 

porque temos a sensação que o desporto é seguro e praticamos para nos divertir. De uma 

maneira geral, quem se diverte não pensa no acidente. Mas quando falamos de DNA já não é 

bem assim, pois os praticantes sentem que é um desporto no qual, apesar de procurarem a 

diversão, o risco é um elemento presente. 

A área do risco tem vindo a ser largamente negligenciada na pesquisa académica, pelo 

facto de não haver uma parceria entre esta área e a profissional, havendo uma perda para a 

ciência no que diz respeito à segurança no desporto aventura (Bentley et al., 2007). 

Apesar de haver muitas áreas de intervenção que falam em risco, desde a economia, 

gestão, banca, desporto, entre muitas outras, e terem uma definição muito própria perante as 

suas especificidades, todas elas têm algo em comum quando definidas. Risco implica que 

alguma coisa indesejada possa acontecer, podendo haver a perda de algo. A palavra risco está 

sempre associada a algo negativo (Hansson, 2010). 

Mas quando falamos em risco, referimo-nos a perigos calculados em função de 

possibilidades futuras (Giddens, 2001). Deste modo o conceito de risco é inseparável das 

ideias de probabilidade e de incerteza (Philipson, 1983), ou seja, não se pode dizer que se está 

a enfrentar um perigo se o resultado da ação já está garantido, e nisto o exemplo do canyoning 

está bem patente. 

O conceito de risco será limitado ao modo como é percebido individualmente e 

enquanto tomado de modo voluntário, dado que é um elemento constitutivo das atividades de 

DNA (Williams & Donnelly, 1985). 

Procuramos também identificar a perceção do risco inerente por parte dos praticantes de 

canyoning que, segundo Fuller e Myerscough (2001), as diferenças na perceção de risco, 

inevitavelmente, levam a diferentes pontos de vista da aceitabilidade ou inaceitabilidade de 

riscos. Deste modo, a perceção de risco é um importante indicador de como o indivíduo ou 

um grupo de indivíduos pode responder a um conjunto de dados que se relacionam com um 

risco particular.  

Soulé e Corneloup (2007) expõem que a atitude de cada indivíduo face ao risco depende 

de múltiplas causas individuais e coletivas. Partindo destas ideias, podemos referir que no 

DNA a perceção do risco depende de componentes psicológicas, emocionais, sociais, 
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cognitivas e fisiológicas. O autor defende uma estratégia da perceção do risco nas práticas 

desportivas extremas da sociedade contemporânea, indicando este tipo de mentalização dentro 

da dimensão da procura de prazer nas suas vivências.  

Corneloup e Mao (2010) acrescentam que a perceção do risco pode variar segundo a 

idade, sexo, momento histórico e enquadramento social do indivíduo. Os mesmos autores 

afirmam que cada um de nós se apercebe dos riscos que corre, manifestando na base das suas 

escolhas individuais.  

Clément (2007) afirma que a perceção do risco varia segundo o ponto de vista no qual 

cada indivíduo se coloca. Os praticantes de desportos de alto risco têm conhecimento do risco 

que correm, mas nem sempre praticam tais modalidades com uma mentalização e 

representação adequada à tarefa que realizam. Breton (2012) reforça dizendo que os 

parâmetros podem explicar diferenças significativas entre o risco realmente calculado pelos 

peritos e o nível apercebido pelos indivíduos. 

Pociello (2004) refere que a perceção do risco assumida individualmente depende das 

atividades que permitem satisfazer as aspirações individuais, chamando a nossa atenção para 

os DNA.  

Segundo Bentley e Page (2008), o indivíduo é um processador imperfeito das 

informações no que diz respeito à sua interação com o meio. Ou seja, o indivíduo recebe 

informação de um ambiente (perceção), informação essa que deve ser filtrada, de modo a que 

faça sentido (cognição), devendo depois ser tomada uma decisão que diz respeito ao tipo de 

comportamento em relação ao meio ambiente (decisão e ação). 

Quaresma (2008a) diz que o risco está associado à combinação da probabilidade de 

ocorrência de uma situação potencialmente perigosa e da sua gravidade. Existe um consenso 

de que o DNA envolve riscos e de que o risco é frequentemente identificado como um dos 

motivos pelo qual os praticantes procuram a aventura, não tendo sido encontrados estudos 

neste campo para demonstrar as teorias/ideias expostas sobre a problemática da prática do 

canyoning.   

Apesar do risco estar presente no DNA, os intervenientes sentem-se no estado de flow: o 

estado mental de motivação, de foco, de energia concentrada para alcançar algo. O 
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conhecimento, as aprendizagens, as competências, e sobretudo, o grau de experiência, neste 

campo, relacionam-se com este estado de coisas (Boholm & Corvellec, 2011). 

Como nos referenciam Priest, Greenhalgh, e Kramer (2010), quanto maior é o 

conhecimento, a competência técnica e a experiência, maior é a perceção do risco, o que dá 

uma certa segurança à prática da modalidade.  

Os praticantes de desporto aventura procuram emoções fortes, experiências novas, mas 

para tal têm de ser protegidos e terem noção dos riscos reais e dos riscos associados a cada 

modalidade de DNA. Daí que, segundo Berghaenel (2008), falar em risco é expor sobre a 

possibilidade de um território, e as pessoas que o envolvem, poderem ser afetados por um 

fenómeno natural. Este termo, risco, é visto por este mesmo autor, como um dano ou mesmo a 

perda de algo, consequente do perigo, sobre um bem a preservar, que pode ser uma vida 

humana. 

 Fazendo de novo referência à teoria relacional de risco, defendida por Boholm e 

Corvellec (2011), que relaciona dois objetos, o objeto de perigo e o objeto em perigo, quando 

há uma relação de risco, o objeto de perigo passa a ser um objeto de risco, tal como o objeto 

em perigo passa a ser um objeto em risco. Esta relação influencia, de alguma forma, o objeto 

em risco (ver figura 3). 

 

 

 

 

No que diz respeito ao praticante de canyoning, estudamos o risco ao qual o sujeito se 

expõe, tendo em conta três fatores: perigosidade, exposição e vulnerabilidade (Berghaenel, 

2008). A perigosidade é entendida como a relação que existe entre a severidade e a 

probabilidade de um perigo. Dentro deste sistema, temos que considerar os diferentes 

fenómenos possíveis que ocorrem. A exposição é vista como o tempo de permanência em 

risco a que uma pessoa está exposta e é influenciada pelo grupo e número de pessoas que 
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Figura 3 – adaptado da teoria relacional de risco defendida por Boholm e Corvellec (2011) 
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Figura 4 – adaptado da teoria dos círculos concêntricos (Ayora, 2011) 
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estão no terreno. A vulnerabilidade depende do perigo considerado e a severidade do mesmo, 

ficando o indivíduo ou grupo vulnerável a esse risco, influenciado pelo conhecimento técnico 

e características comportamentais.  

Tais pressupostos teóricos induzem-nos a transpor para a modalidade de canyoning dois 

objetos de risco, sendo estes: o Meio Ambiente e o Homem. Quando há uma relação entre 

estes dois objetos, existe a relação de risco, ou seja, uma relação entre o praticante e a 

envolvente ambiental do canyoning. 

Na literatura disponível sobre este tema, encontramos designações diferentes para estes 

dois objetos, mas que representam o mesmo. Pode ser encontrada a designação de fatores 

humanos; riscos subjetivos ou até mesmo uma junção das duas, apresentando-se então os 

fatores subjetivos. No que diz respeito à parte ambiental, encontramos também fatores 

ambientais, riscos objetivos ou até mesmo fatores objetivos (Ayora, 2011, 2012; Bentley & 

Haslam, 2001; Busby & Bennett, 2008; Charletty, Gudefin, Hugon, & Beaudon, 2004; 

EEAM, 2001, 2005; Ennes, 2013; Paz et al., 2014; Pereira, 2013; Quaresma, 2008a). Neste 

trabalho entendemos tipificar estas duas categorias por fatores ambientais e fatores humanos. 

Na dimensão dos fatores ambientais e humanos, Ayora (2011) apresenta-nos a teoria 

dos círculos concêntricos, onde vemos estes fatores relacionados, colocando o 

sujeito/praticante em risco (ver figura 4). 
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O autor esclarece que estes dois fatores não são estanques e são imprevisíveis, sendo um 

sistema dinâmico, podendo haver mudanças nos fatores ambientais ou humanos, no próprio 

decorrer da atividade, o que impulsiona o sistema. 

Segundo Ennes (2013), este sistema apresentado por Ayora (2011) é influenciado por 

fatores ambientais, podendo ser geomorfológicos, climatéricos, meteorológicos, bióticos e 

também pelos fatores humanos, podendo ser estes de carácter operacional, fisiológico, 

emocional, psicológico e cognitivo (ver figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

Os modelos de estudo para avaliar a probabilidade de ocorrência e as consequências do 

acidente no desporto são escassos. Portanto a dimensão do canyoning instiga a avaliação do 

risco para que a prática seja o mais segura possível. 

 

5. Fatores de risco no DNA 

A representação mental que possuímos da práxis do DNA incita-nos a identificarmos 

realmente quais os fatores que podemos classificar como perigosos na prática do canyoning. 

Servimo-nos de algumas referências bibliográficas para identificar os riscos aos quais os 

praticantes se sujeitam e como podemos prevenir alguns. 

Ayora (2012) elucida que a prevenção no desporto aventura começa quando nos 

preparamos física e tecnicamente para o eventual imprevisto. Como parte da prevenção, 

podemos salvar-nos e evitar acidentes.  
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Figura 5 – adaptado de Ayora (2011) e Ennes (2013) 
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Todos os acidentes em DNA ocorrem quando dois fatores, os humanos e os ambientais, 

intersetam o perigo, quando estes se combinam ou interagem em simultâneo, criando deste 

modo um potencial acidente (EEAM, 2001). 

Rosado (2005) patenteia que não é possível dominar com exatidão a probabilidade do 

desastre, indicando que o conhecimento dos hipotéticos fatores e o seu julgamento assertivo, 

pode ajudar a avaliar com mais rigor, ainda que subjetivamente, o risco potencial. 

No desenvolvimento do nosso trabalho, encontramos fatores que influenciam o 

comportamento de risco nas atividades de montanha em geral, e no canyoning em particular. 

Procuramos desenvolver e descrever os riscos a que o praticante de canyoning se sujeita na 

sua ação em plena natureza. 

 

5.1 Fatores ambientais 

Caracterizam-se por fatores ambientais todos os fatores provocados pela natureza, sem 

atuação do Homem, que se podem apresentar durante a atividade a realizar, característicos dos 

locais propícios para a prática (Ayora, 2011, 2012; EEAM, 2001, 2005; FFME & FFS, 2009). 

Estes mesmos autores subdividem os fatores ambientais em três dimensões: geomorfológicos, 

meteorológicos/climatéricos e por fim os bióticos. 

Tais fatores fazem parte do meio ambiente eleito para a prática do canyoning. Temos 

uma representação do cenário ambiental que nos espera no exercício das nossas atividades 

desportivas. Como responsáveis e praticantes na execução das tarefas devemos avaliar e 

analisar a informação que temos disponível através dos conhecimentos e experiências 

adquiridas, podendo desta forma evitar acidentes e incidentes.  

 

5.1.1 Dimensão geomorfológica 

Ennes (2013) apresenta a dimensão geomorfológica, referente à forma, ao modelo e às 

características do terreno onde a prática desportiva se vai realizar, em que devemos ter em 

conta as características do terreno e o que pode ocorrer nestes locais. Bayego (2001) também 

defende a preocupação das condições geomorfológicas para a prática desta modalidade. 

O rio/ribeiro de montanha, por norma, está envolvido por margens escarpadas, falésias 

com vários metros de altura. Nestas margens podem ocorrer alguns deslizamentos para o leito 
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do rio, devido ao acumular de grandes tensões provocadas por diversas causas, a remoção do 

pé da encosta, as variações do regime hídrico do rio/ribeiro, a acumulação de cargas na crista 

da falésia, e também os choques e vibrações que se vão acumulando (Popescu, 1996). 

Podemos considerar a sua perigosidade perante o local onde o fenómeno ocorre, o volume de 

material que está envolvido no deslizamento de materiais e a velocidade com que estes 

sedimentos se movimentam (Sá, 1999). 

 Os referidos autores indicam-nos um fator que está inserido no meio natural, que é a 

possibilidade de deslizamentos de materiais rochosos para o local de prática da atividade de 

canyoning, daí a importância de o termos em conta e de o praticante ir analisando o percurso, 

identificando os locais mais críticos para o desenrolar de tal fenómeno. 

 Streeter (1972) assinala que a água líquida tem uma densidade de 1000kg/m
3
. Contudo, 

o fluido que encontramos, a maior parte das vezes, na prática do canyoning é constituído por 

água e sedimento, sendo esta mistura mais densa do que água, mas pouco significativo em 

rios com pouca corrente. Quando há aumentos repentinos do caudal, este arrasta consigo mais 

sedimentos, tornando os exercícios mais expostos ao risco. Quando tal acontece, designamos 

este fluido por hiperconcentrado, ficando o caudal do rio com uma cor acastanhada, 

provocado pelo arrastamento de vários sedimentos acumulados nas margens do rio. Havendo 

hiperconcentrado, é difícil os praticantes se movimentarem, devido a este fluido ser mais 

denso e mais viscoso (Ortega, 2009). 

Em grande parte dos rios, a velocidade do fluido é proporcional à sua pendente, ou seja, 

quanto maior a inclinação, maior é a sua velocidade. Isto, regra geral, havendo apenas uma 

diferença quanto às quedas de água, pois aí a velocidade aumenta, mas entre duas quedas de 

água, a velocidade do fluido baixa (Escobar, 1999).   

Ennes (2013) apresenta a dimensão climática e meteorológica, referindo-se aos 

fenómenos e à dinâmica atmosférica que no local podem ocorrer.  

Na dinâmica meteorológica encontramos acontecimentos atmosféricos que podem 

influenciar a prática do canyoning, dos quais temos que ter em conta o frio, o vento, a chuva, 

o calor, o sol, a trovoada e o nevoeiro (Ayora, 2011, 2012; EEAM, 2001, 2005). 

Segundo EFDC e FFE (2001), devemos sempre consultar a meteorologia e analisar toda 

a informação disponível sobre o estado do tempo. Os meios utilizados na previsão 
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meteorológica são considerados de boa fiabilidade, havendo uma margem de erro de 

aproximadamente 14%, o que é realmente diminuto, mas a confiança não é de 100% 

(Schubert, 2001). É recomendável ter a informação/formação necessária para analisar e atuar 

sob tais fenómenos naturais, podendo desta forma aumentar a segurança da prática do DNA. 

O praticante de canyoning tem de ter em conta onde começa e qual a bacia hidrográfica 

do rio ou ribeiro, para compreender os aumentos de caudal (cheias) inesperados/repentinos no 

local onde está a praticar as suas atividades. Muitas vezes, a subida das águas depende mais 

das condições que ocorrem a montante do que da chuva no local (ex. descargas de barragens, 

chuva intensa, entre outras) gerando um inesperado aumento do caudal que arrasta com 

violência tudo o que está no leito do rio (Loleit, 2007). A precipitação forte em montanha 

pode, em menos de uma hora, fazer um rio sair do seu leito, transbordando e levando tudo o 

que encontra no seu caminho de forma descontrolada (Sierra, 2001). Exemplo disto é o 

acidente ocorrido na Suíça em 1999, que vitimou mortalmente 21 turistas praticantes de 

canyoning, devido ao aumento repentino do caudal (Guy, 1999). Em Portugal, no ano de 

2007, por razões idênticas, ocorreu um acidente no rio Teixeira (São Pedro do Sul), 

provocando uma vítima mortal (Teixeira, 2007). 

Todos estas referências bibliográficas apontam para um conhecimento indispensável da 

geomorfologia da bacia do rio/ribeiro em que se pratica o DNA para executar as tarefas com 

maior grau de segurança, evitando o imprevisto. No canyoning, devemos conhecer o que está 

a montante do local da prática, em especial a precipitação ou a abertura de barragens, para 

evitar o imprevisto, cheias inesperadas, e diminuir o nível de risco.  

 

5.1.2 Dimensão meteorologia e climatologia 

As condições atmosféricas podem implicar a exposição a inúmeros riscos causados 

pelas baixas e altas temperaturas, vento, trovoada, nevoeiro, humidade, precipitação e 

radiações solares.  

A temperatura média do corpo de um ser humano é de 37ºC. Só é possível manter esta 

temperatura, sem auxílio de meios como roupa ou aquecedores, se a temperatura ambiente for 

superior a 28ºC. Como tal, podemos verificar que a hipotermia representa um risco para os 

praticantes do DNA, sabendo que abaixo dos 15,5ºC de temperatura ambiente, podem sofrer 

alguns danos por hipotermia. Devemos portanto estar com equipamento adequado à atividade 
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e, se possível, em movimento, pois o nosso corpo produz 2 a 5 vezes mais calor estando em 

movimento (Bayego, 2001). 

O vento é também um responsável pela perda de temperatura corporal. Quando os 

nossos corpos são submetidos ao efeito do vento, que é a consequência do deslocamento do ar 

de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão (Sierra, 2001), leva o ar quente e 

substitui por ar frio, sendo responsável por 10% da perda de calor. A quantidade de calor 

retirado pelo vento aumenta de forma proporcional ao quadrado da velocidade, ou seja, um 

vento de 24km/h retira uma quantidade de calor quatro vezes superior a um vento de 12km/h. 

Outro responsável pela dissipação do calor corporal é a água. Um indivíduo que esteja 

imerso em água fria aumenta a perda de calor por condução, que pode variar de 25 a 32 vezes 

em comparação a estar em contacto com o ar. Sendo o canyoning uma modalidade em que o 

praticante está em contacto com a água, este deve ter em atenção o tempo em que está 

submerso e qual o equipamento a utilizar (EEAM, 2001). 

 Os malefícios da exposição ao sol são bem conhecidos do grande público, pelo facto de 

podermos contrair queimaduras solares no imediato, mas também podermos contrair o cancro 

de pele no futuro. Estes são sempre vistos como as principais perniciosidades da exposição 

solar. 

Relativamente à exposição aos raios ultravioletas (UV), estes provocam queimaduras 

solares, que se dividem em UVA (320-400nm), UVB (290-320nm) e UVC (200-290nm). 

Os UV tem uma agravante perante a altitude a que nos encontramos, aumentando 4% o 

seu nível de radiação a cada 300 metros de altitude. A título de exemplo, e segundo Bayego 

(2001), a 1500m de altitude, a irradiação a que somos sujeitos, é duas vezes superior no verão, 

e quatro vezes maior no inverno, relativamente ao nível do mar. 

Os principais responsáveis pelas queimaduras na pele (85%), são os raios UVB, sendo 

absorvidos pela nossa pele, mas os mais nocivos são os UVA, que são os mais fortes, 

apresentando-se com mais intensidade entre as 10horas e as 16horas, no hemisfério Norte. 

Como tal, devemos evitar a exposição solar quando possível, principalmente nas horas 

de maior radiação, e protegermo-nos com roupas e protetor solar nas zonas desprotegidas. 
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Na prática do canyoning temos de ter em atenção as lagoas, pois as superfícies de água 

podem refletir mais de 50% da radiação, ficando os praticantes mais expostos nas zonas 

menos protegidas, como é o caso das mãos e rosto (Bayego, 2001).  

Os praticantes de DNA, estando na montanha, estão sujeitos a temperaturas extremas, 

por vezes muito frias, outras vezes muito elevadas. 

Estas temperaturas elevadas podem provocar danos aos praticantes, que por vezes não 

são logo de imediato observadas, nem mesmo vistas como uma ameaça. A patologia 

provocada pelo excesso de calor acontece quando o corpo produz calor com maior rapidez do 

que o consegue dissipar. O nosso corpo quando tem um aumento da temperatura faz deslocar 

o sangue para as zonas mais periféricas, provocando uma vasodilatação dos vasos sanguíneos 

periféricos, com o intuito de arrefecer com a ajuda da temperatura atmosférica, e provoca a 

vasoconstrição dos vasos sanguíneos interiores, provocando a redução do funcionamento dos 

rins e outros órgãos vitais. Quando tal ocorre, o nosso organismo não consegue baixar a 

temperatura interna, provocando deste modo uma hipertermia. 

Outra causa que pode provocar a hipertermia é a temperatura exterior não permitir o 

arrefecimento corporal, pelo facto das temperaturas exteriores estarem elevadas, ou seja, 

superiores a 35ºC. Estando exposto a estas temperaturas, o nosso corpo reage para diminuir a 

sua temperatura através da transpiração. Contudo, este mecanismo é limitativo, pois podemos 

perder entre 1 a 2 litros de líquidos por hora, e haver uma perda de 6% a 10% do nosso peso 

corporal.  

Com estes fenómenos a vítima começa por sentir-se fraca, dores musculares, 

principalmente nos membros inferiores, devido à desidratação. Estes são os primeiros 

sintomas da hipertermia, que no decorrer do processo se agrava, sentindo fadiga extrema e 

debilitada, vertigens, náuseas e vómitos, dores de cabeça, irritabilidade, pele arrepiada, pele 

fria e húmida, ou quente e seca, hipertensão, taquicardia, febre, pulso fraco e rápido, podendo 

levar mesmo à perda de consciência e ao desmaio devido à excessiva dilatação dos vasos 

sanguíneos periféricos, deslocando-se uma excessiva quantidade de sangue para a periferia, 

limitando o cérebro a essa irrigação (Sierra, 2001). 

A trovoada é descrita como uma descarga elétrica, que quando atinge a terra, tem a sua 

origem numa nuvem, realizando uma trajetória o mais curta possível através do ar, 
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procurando a menor resistência (EEAM, 2001). Sabendo nós que água é um excelente 

condutor, e que o praticante de canyoning por norma está molhado ou em contacto com a 

água, deve ter um especial cuidado perante este tipo de fenómeno. 

O processo de formação de nevoeiro é um processo de arrefecimento lento do ar e/ou 

humidificação junto à superfície da água. Tal fenómeno tem condições favoráveis em noites 

frias, com céu limpo e ventos fracos. O nevoeiro afeta a visibilidade, tendo um impacto para a 

atividade humana, principalmente para o praticante de atividades de montanha, provocando a 

desorientação e o desequilíbrio, pela falta de pontos de referência (Miranda, 2001), podendo 

ser fatal porque limita consideravelmente a orientação e esconde os obstáculos ameaçadores 

da nossa integridade física.    

Consideramos que todo o praticante da modalidade de canyoning necessita de formação 

no âmbito de meteorologia, para saber lidar com as situações que por vezes apresentam um 

risco iminente na segurança dos indivíduos.   

 

5.1.3 Dimensão biótica 

Os componentes bióticos caracterizam-se por um conjunto de seres vivos de um 

ecossistema de um determinado local, abrangendo a forma de vida na terra, água e ar, o qual 

temos de ter em atenção dependendo do local e da altura do ano em que nos encontramos 

(Ennes, 2013). Daí ser aconselhável conhecermos a fauna e a flora dos locais onde vamos 

realizar a prática da atividade e termos um especial cuidado com o que pode ser uma ameaça 

para o praticante. 

A fauna tem uma grande variedade de espécies, desde mamíferos a insetos, passando 

pelos répteis e os pássaros, e em especial as bactérias que, por mais pequenas que sejam, 

podem trazer problemas graves. A montanha nesse aspeto é um meio por excelência para a 

vida destes seres, estando refugiados e mais protegidos da pressão do ser humano (Doucé, 

2008). Com isto, existem alguns inconvenientes para os praticantes de canyoning de Portugal 

e Espanha, mas é muito pouco provável que haja algum problema da fauna para com o 

praticante, pois os ataques de animais em montanha são pouco frequentes, mas é sempre 

pertinente ter em atenção a sua existência e tomar a devidas precauções. Estamos sujeitos às 

consequências da mordidela de animal, bactérias existentes na boca do animal, bactérias 
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existentes em meios aquáticos, picadas de insetos, aracnídeos e répteis, por isso devemos estar 

preparados para agir e evitar ou curar tais acontecimentos (Bayego, 2001).  

Nos aracnídeos, as picadas de carrapatos podem transmitir doenças às pessoas, 

provocando febres altas, dores de cabeça e mal-estar. Por vezes, podem ser mesmo letais 

como foi o caso recentemente de um montanheiro de 67 anos na zona das Astúrias, que 

morreu após a picada de um carrapato. Estes têm por hábito encontrarem-se na vegetação, 

esperando a passagem de animais para se poderem agarrar e alimentar, transmitindo desta 

forma as doenças nocivas para o ser humano (Andrés, 2012; Rubiera, 2016). 

Mas o mais comum e que provoca maiores danos são as picadas de artrópodes, que 

designamos em linguagem comum, picadas de insetos. Estes são predominantemente de 

abelhas e vespas que podem provocar grandes problemas, dependendo da zona picada e 

também do facto de algumas pessoas serem alérgicas, podendo nestes casos provocar um 

choque anafilático, podendo mesmo ser fatal (Bayego, 2001). 

A víbora raramente causa acidentes mortais, pois na europa o número de pessoas 

vítimas de mordeduras é estimada em 15.000 a 20.000 casos por ano, dos quais apenas 50 são 

mortais. Na Península Ibérica são mais frequentes serem avistadas nas serras, onde se 

encontram grande parte dos nossos rios para a prática do canyoning (Marta, Silva, Oliveira, & 

Saavedra, 2005).  

Devemos respeitar a fauna local, dando o espaço necessário aos animais que se 

encontram no seu habitat natural, sabendo que quem está a ocupar o seu espaço são os 

praticantes, daí a importância de os respeitar. 

A flora sempre foi vista como algo utilizado pelo homem para diversas necessidades. 

Aproveita as folhas, os frutos, as sementes e até mesmo as raízes para comida, cremes, 

medicamentos, entre muitas outras utilidades. 

Mas a flora pode ser considerada um fator de risco pela sua toxicidade em algumas 

plantas. No meio da natureza, o homem só deve ingerir alimentos provenientes da flora, 

quando tem certezas de que não há probabilidade de haver um engano na escolha do alimento, 

pois por vezes as plantas têm muitas características semelhantes, mas a sua ingestão pode 

provocar consequências distintas. 
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Na nossa zona de intervenção para o desenvolvimento deste nosso estudo (Portugal e 

Espanha), as intoxicações registadas, provocadas por plantas, manifestam-se através de 

vómitos e diarreias (Bayego, 2001). Assim, não devemos descorar estes perigos, pois realizar 

uma atividade de montanha com estas morbilidades provoca um enorme desgaste ao 

praticante, ficando este desidratado e com poucas energias para prosseguir com total 

segurança na atividade.  

É aconselhável ter um conhecimento da fauna e flora mais representativas da zona onde 

é realizada a atividade, para evitar o inconveniente para a saúde e bem-estar dos praticantes de 

canyoning. 

 

5.2 Fatores humanos 

Os fatores humanos, caracterizam-se por serem provocados pelo Homem, apresentam-

se antes e/ou durante a prática da modalidade (Ayora, 2011; EEAM, 2001, 2005; FFME & 

FFS, 2009; Lourenço & Cardoso, 2004; Ortega, 2009). Estes mesmos autores subdividem os 

fatores humanos em quatro dimensões: operacional, fisiológica, emocional/psicológica e por 

último cognitiva. 

Estas dimensões têm que estar bem desenvolvidas no sujeito ou mesmo na equipa que 

está a realizar a atividade, para se protegerem contra eventuais acidentes ou incidentes e se 

exporem o menos possível aos perigos ambientais. 

 

5.2.1 Dimensão operacional 

Ennes (2013) refere os fatores humanos reagrupados em quatro. Os operacionais são 

vistos como referentes às práticas, ao planeamento da atividade e questões técnicas, à 

manutenção e seleção do material a ser utilizado.    

Para planificar uma atividade de canyoning, o praticante tem primeiramente que ser 

franco ao valorizar as suas capacidades técnicas, físicas, emocionais/psicológicas e a 

formação que tem, para poder selecionar o rio adequado às suas capacidades.  

O estudo que deve ser feito previamente à prática da atividade, ou seja o planeamento, 

deve ter em conta um bom estudo do local e do percurso a ser efetuado. Este estudo do 
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traçado do rio deve ser feito através de mapas dos locais. Hoje em dia, têm sido editados 

livros com croquis que contêm informação pormenorizada a nível técnico e de segurança que 

ajudam o praticante no planeamento da sua atividade. 

Os percursos de canyoning têm por princípio uma classificação que distingue a 

verticalidade, a parte aquática e o enquadramento (FFME & FFS, 2009), mas tal como diz 

Ayora (2012), na prática da escalada, que nesta ideia se pode assemelhar à prática do 

canyoning, a classificação pode estar sobre ou subvalorizada, dependendo sempre de quem 

classificou ou até mesmo de mudanças inesperadas, pois a montanha está sempre em 

constante mutação, sendo um terreno instável, principalmente o leito de um rio, em que a 

erosão é uma constante. Uma boa análise do croqui é importante, mas as condições podem 

variar, dependendo do ano em que foi feito e do autor.  

Na nossa opinião, toda e qualquer informação de percursos de canyoning (croqui), deve 

incluir um esclarecimento geral sobre o grau de compromisso/continuidade, que varia de I a 

VI, tendo o nível I um grau de compromisso/continuidade menor que o nível VI; a dificuldade 

do traçado que se apresenta de 1 a 7, sendo o 1 muito fácil e o 7 extremamente difícil, 

avaliando a componente verticalidade representado por um V, seguido de um número, e a 

aquática representado por um A, também este seguido de um número. Para melhor entender, 

se encontrarmos uma classificação III, V5, A3, significa que o traçado tem um grau de 

compromisso nível 3, a dificuldade de verticalidade é 5 e a dificuldade aquática é 3. 

 A logística é outro elemento crucial a ter em conta, ou seja, conter informação das 

coordenadas de onde devemos deixar as viaturas e se são necessárias duas viaturas para fazer 

a logística do “transfere” entre o ponto inicial e final. É necessário ter a informação do tempo 

de aproximação, referente ao tempo de deslocação de onde se deixa a viatura até ao local onde 

se entra no rio, o tempo de descida do rio/ribeiro e por fim o tempo de retorno, sendo este 

referente ao tempo que se demora da saída do rio até à viatura.  

Para uma análise mais técnica, o croqui deve conter o desenho do traçado do rio, no 

qual se faz referência aos rapeis que o praticante vai encontrar. Nessa imagem podemos 

observar o número de rapeis que vamos encontrar, identificar o rapel mais alto que vai 

influenciar no equipamento a ser utilizado, os locais onde estão as instalações dos rapeis 

(esquerda, direita, centro), e deve ainda ter a legenda da simbologia, conseguindo o praticante 

desta forma observar o que vai encontrar no traçado. 
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Neste mesmo croqui, é também habitual apresentar o local onde se encontram as 

escapatórias, para o caso de haver algum imprevisto no decorrer da descida. É importante 

determinarmos horários intermédios, analisar estes no decorrer da atividade, tomar decisões 

perante esta análise e utilizar os pontos de escapatórias para um eventual abandono da 

descida. Caso haja algum local crítico no percurso do rio, este deve estar referenciado nas 

observações do croqui.  

Após o estudo do traçado com a ajuda do croqui, é relevante procurar mais informações, 

podendo procurar esclarecimentos com um praticante local. Este poderá dar informações 

sobre eventuais alterações recentes no traçado ou até mesmo quais as condições em que, neste 

momento, se encontra o percurso. 

 

5.2.2 Dimensão Fisiológica 

Quando referimos fatores fisiológicos como uma componente de risco, falamos pela 

importância da atividade física regular que aumenta a capacidade e aptidão física, havendo 

desta forma benefícios para a saúdo do praticante e uma melhor aptidão para a prática da 

modalidade (Ferré & Leroux, 2009). 

A preparação física dos praticantes tem de estar enquadrada nos objetivos da atividade a 

ser realizada, devendo seguir recomendações no que se refere à duração, intensidade, 

frequência e conteúdos da atividade. O canyoning é um desporto de intensidade moderada que 

pode ter uma duração com pouco mais de uma hora, com percursos menos exigentes, mas 

também pode ter uma duração superior a dez horas de atividade física, com mochila, fato 

térmico, material específico, com progressão em terrenos duros, escorregadios e acidentados, 

daí a necessidade de uma boa condição física, expressando-se pelas componentes 

morfológicas, motora, muscular e cardiorrespiratória (Costa‐ Font, Mossialos, & Rudisill, 

2009; Lefevre et al., 2005; Paz et al., 2014). 

A componente corporal advém da morfologia do atleta, o qual deve ter em atenção na 

manutenção de um peso adequado para a sua idade e altura. Podemos descrever a morfologia 

de um atleta através da técnica somatótipo. Esta forma de analisar o indivíduo pode ajudar o 

sujeito na adequação do seu treino perante as suas características fisiológicas. De acordo com 

esta avaliação podemos classificar em três tipologias: os endomorfos, que apresentam um 

predomínio do volume abdominal, com flacidez muscular e com as extremidades das pernas e 
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braços de dimensão reduzida em relação ao resto do corpo; os mesomorfos, que têm um bom 

desenvolvimento muscular e robustez óssea, com um aspeto massivo e enérgico; e por último 

os ectomorfos, que apresentam uma magreza acentuada, com aspeto geral de fragilidade 

(Garganta, 2006). 

Cada articulação está definida no que se refere à sua possibilidade de movimentação e 

grau de liberdade. Atendendo à sua morfologia, diferencia-se articulações com um, dois ou 

três graus de mobilidade articular. A amplitude do movimento não é só definida pelo grau de 

liberdade da articulação, mas também pelas estruturas musculares, tecidos conectivos, 

ligamentos e até mesmo a própria pele. Em algumas circunstâncias traumáticas, certos 

músculos podem perder a sua capacidade funcional (Legaz-Arrese, 2012). 

A falta de treino adequado, o sedentarismo, as posturas inadequadas e os desequilíbrios 

musculares, podem influenciar de forma negativa o praticante. Mas podemos, com qualquer 

idade, aprender ou reaprender as nossas capacidade motoras com um programa adequado às 

necessidades do indivíduo, fazendo desta forma um melhor praticante de canyoning. O treino 

mantém ou pode mesmo aumentar a amplitude do movimento articular perante as estruturas 

que o limitam (Carrio, 2008). 

Soares (2015) assume que a força muscular é uma capacidade física indispensável à 

prática de qualquer atividade desportiva, tendo o músculo-esquelético uma função 

determinante para um melhor rendimento desportivo. 

O praticante deve ter em atenção o treino da força muscular, através de exercícios 

específicos, para que tenha um aumento e uma melhor capacidade contráctil e de volume 

muscular (Abreu, 2014). Só desta forma o atleta consegue saltar, nadar ou até mesmo 

caminhar grandes distâncias, em terrenos sinuosos. Daí o treino da força ser uma capacidade 

que tem de ser treinada, com o intuito de aumentar a resistência à fadiga muscular, 

diminuindo o risco de lesões associadas à fadiga muscular, e prevenindo desta forma lesões 

por falta de estabilidade articular (Soares, 2015). 

Este treino de especificidade é pouco visto em praticantes de canyoning, podendo 

mesmo generalizar no DNA, retirando a escalada, que para atingir grande níveis necessita de 

treino de musculação específico. A importância deste tipo de treino é muito valorizado pela 

comunidade científica, como um complemento desportivo nas mais variadas modalidades, 
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como forma de prevenção de lesões e ganhos para o desenrolar da atividade de forma 

saudável e segura (Garganta, Pista, & Roig, 2006). 

Uma intensidade moderada é exigida ao organismo neste tipo de modalidade. A 

necessidade de uma boa capacidade cardiovascular é imprescindível, daí que o 

desenvolvimento desta capacidade deva ser para o atleta uma prioridade (Carrio, 2008; 

Geoffroy, 2010). 

A capacidade cardiovascular tem como principio o aumento da capacidade do coração 

levar mais oxigénio para os músculos, quando estes se encontram em atividade e a capacidade 

destes mesmos músculos produzirem energia de forma mais eficiente a partir do oxigénio 

fornecido pelo sangue (Abreu, 2014). Esta capacidade ganha-se com a prática de exercício 

físico de longa duração, como é o caso da corrida e natação (Tavares, Raposo, & Marques, 

2002). 

Como tal, para termos um praticante de canyoning com menores riscos na dimensão 

fisiológica, e devido à especificidade da modalidade, o treino físico deve ser orientado perante 

os fatores de rendimento específico, para um melhor e mais seguro rendimento desportivo, 

indo ao encontro de elevadas capacidades morfológicas, motoras, musculares e 

cardiorrespiratórias. 

No entanto, demasiada atividade física pode ser tão prejudicial como não fazer nenhuma 

atividade regular. Conhecer e saber as limitações de cada um, ajuda a evitar 

acidentes/incidentes. Devemos saber ouvir o que o corpo diz, ele comunica de várias formas, 

com dor, inchaço, rigidez, ruído e instabilidade. Quando tal acontece, devemos saber parar e 

tomar medidas de prevenção (Guten, 2007). 

 

5.2.3 Dimensão emocional e psicológica 

Os agentes emocionais e psicológicos são os relativos à experiência afetiva (reação 

neural provocada por estímulos psicofisiológicos), aparecendo de maneira brusca, e que é 

desencadeada por um objeto ou situação excitante, provocando reações psiconeurofisológicas 

relativas ao comportamento, às vivências, aos estados e processos emocionais do ser humano. 

Cox (2011) expõe que a confiança em si é o grau de crença de um indivíduo nas suas 

capacidades, que condicionam a expectativa dos objetivos desportivos a atingir. O referido 
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autor aponta quatro teorias como essenciais para compreender/explicar o grau de confiança 

em si, na prática desportiva.  

A teoria da motivação expõe que a confiança em si assenta no sentimento de 

competência experimentado/vivenciado pelo desportista, (Harter, 1978). 

O modelo de confiança na modalidade indica que a confiança em si corresponde ao grau 

de certeza que o praticante tem quanto à sua capacidade de sucesso no desporto, (Vealey, 

1986).  

A teoria da habilidade expõe que a confiança em si está baseada na habilidade 

pressentida pelo sujeito na prática dessa modalidade, (Nichols, 1984). 

A teoria da autoeficácia faz referência à confiança de uma pessoa na sua capacidade de 

execução de uma determinada tarefa, (Bandura, 1986). 

Moran (2012), referenciando a teoria de Bandura (1986), aponta 4 fatores: a execução 

sucedida, a experiência vicariante, a persuasão verbal e o alerta emocional que surgem na 

base do desenvolvimento da autoeficácia. Em qualquer desporto em geral, e no DNA, quanto 

mais a pessoa atinge o sucesso, mais elevado é o grau de confiança em si e na sua 

autoeficácia. Nós notamos que a execução das tarefas bem-sucedidas aumentam o nível de 

autoexpectativa no desporto, mas o insucesso tem um efeito negativo sobre o nível de 

autoconfiança. 

 Quando nos referimos à experiência vicariante no DNA, é muito frequente a passagem 

de filmagens e slides para mostrar aos praticantes do mesmo nível as proezas e tarefas bem 

sucedidas que por vezes são comentadas de forma positiva e responsável. Os praticantes de 

alto nível procuram visualizar vídeos (organizando sessões comentadas) em tertúlias para 

comentar os pontos positivos, o que leva a aumentar a sua autoeficácia e a sua autoconfiança, 

(Hodge, 2005).  

McMorris e Hale (2006) esclarecem que estar intrinsecamente motivado, é praticar a 

atividade pelo prazer e estar extrinsecamente motivado é praticar a atividade pela forma de 

recompensa ou de elogios. No canyoning, na ausência de uma competição sistemática, os 

participantes procuram mais uma motivação que brote do seu interior do que os 
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elogios/aplausos, sendo o gosto pela aventura e a sua autorrealização o que os move para a 

prática.   

Bartlett, Gratton e Rolf (2010) expõem que a confiança em si desperta a dimensão 

emocional que deve ser controlada pelos aspetos neurofisiológicos encarados de forma 

positiva. A ansiedade situacional é encarada como um estado emocional que se traduz por um 

aumento do estado de alerta neurofisiológico geral, podendo gerar reações individuais 

controladas pela pessoa ou paralisar o indivíduo quando excedem os patamares da tolerância.  

 Hardy, Beattie e Woodman (2007) indicam que a ansiedade consome certos recursos de 

tratamento da informação e do sistema de memória de trabalho, cuja capacidade é limitada em 

consequência do nível de ansiedade solicitada. Serão as estratégias de tratamento da 

informação que dão uma função motivacional à ansiedade. O controlo da ansiedade 

multidimensional assenta sobre as duas componentes: cognitiva e somática, tendo cada uma 

efeitos diferentes sobre as performances da pessoa. Contudo estes dois fatores podem 

teoricamente ser manipulados separadamente, porém, na prática desportiva é sempre um 

organismo unido que manifesta os comportamentos, obrigando o sujeito a reagir como tal, 

Stuss (2007). 

A ansiedade cognitiva é a mentalização da ansiedade situacional. Nasce do medo de não 

conseguir, enquanto a ansiedade somática é um elemento físico da ansiedade, que se 

manifesta através de razões, tais como, o aumento da frequência cardíaca e respiratória e 

tensões musculares. A ansiedade cognitiva e somática são sintomas de ansiedade situacional a 

qual evolui contrariamente à ansiedade crónica, que é permanente, fazem de uma 

personalidade só por si ansiosa (Cox, 2011). 

Moran (2012) exibe que podemos diminuir o nível de ansiedade por técnicas simples, 

tais como: importância da competição, programa da fixação de objetivos. Juntando outras 

técnicas para controlar o nível de ansiedade somática: respiração, concentração e relaxamento 

conseguimos um certo controlo dos nossos estados ansiosos. 

No domínio desportivo, devemos ter bem presente que o estado ansioso é resultante de 

um estímulo ambiental que está associado a uma elevação do estado de alerta. O estado de 

vigia significa que o sujeito está fisiologicamente ou cognitivamente pronto para agir, 

revelando um bom nível de reação física (McMorris, 2004). 
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Szlama e Hancock (2009) referenciam as várias teorias para explicar o estado de alerta 

(vigia) e performance dos desportistas, concluindo que o organismo afeta os recursos 

disponíveis para a realização da tarefa desportiva, porém, quando as exigências para execução 

são superiores à quantidade de recursos disponíveis no organismo, o sujeito entra em crise. 

As emoções positivas ou negativas geram modificações do estado de alerta, por 

exemplo a ansiedade é uma das emoções negativas responsável pelo crescimento do estado de 

alerta. Os desportistas requerem um estado de alerta elevado para dinamizar o corpo e o 

espírito para realizar a atividade (McMorris & Hale, 2006). A pessoa explora os índices 

pertinentes do ambiente ou não para a execução da tarefa que se apresenta. 

Partindo do conteúdo teórico referenciado pelos autores supra citados, os fatores 

emocionais e psicológicos intervêm nas reações e desempenho de qualquer prática desportiva. 

O bom desempenho de qualquer atividade dentro da dimensão do DNA deve recorrer aos 

procedimentos psiconeurofisológicos para compreender as reações físicas e comportamentais 

do grupo e do sujeito individual, quando inserido num grupo. Todo o líder ou qualquer 

elemento do grupo de prática de canyoning deve ser capaz de integrar estas noções básicas 

que acabamos de referenciar, para ajudar todo o participante da modalidade a fazer uma boa 

representação mental das tarefas a executar, aumentando a confiança em si, as estratégias de 

concentração na execução, a motivação a nível de ansiedade controlada, um imaginário 

adequado e os objetivos da execução. A eficácia das estratégias de tratamento da informação 

fornecem um papel motivacional à ansiedade situacional quando devidamente controlada pelo 

sujeito/praticante. A ansiedade crónica é desestabilizadora da parte somática e cognitiva do 

sujeito, emergindo em situações de risco como paralisadora para o praticante. 

Os praticantes de canyoning devem apresentar um grau de confiança em si e no grupo 

para eliminar o medo na execução das tarefas, enquanto os que estão em crise de confiança, 

tornam-se apáticos e revelam grande dificuldade em tomar as iniciativas necessárias à 

realização das manobras, revelando maior preocupação. 

O estado de ansiedade e alerta devem ser contidos dentro de um limite tolerado pelo 

organismo do participante, estados excessivos, (altos ou baixos) perturbam o comportamento 

motor, o que dificulta a execução da tarefa e acrescenta o grau de risco.  



 
36 

 

5.2.4 Dimensão cognitiva 

Os fatores cognitivos neste contexto referem-se à aquisição de conhecimento para a 

prática do canyoning, com a capacidade de processar informações para os processos de 

aprendizagem. O homem deve ter a capacidade de se adaptar a situações absolutamente 

diferentes, num curto espaço de tempo. 

Quando nos referimos à prática de qualquer desporto, mesmo que se trate de uma pura 

brincadeira da nossa meninice, surge a questão de como se aprende e que efeitos acarreta essa 

aprendizagem sobre o sujeito que pratica a modalidade.  

“O ser humano nasce sem ser ensinado”, provérbio aceite pelas grandes correntes do 

pensamento do desenvolvimento do sujeito. A corrente piagetiana galvanizou as várias 

tendências da abordagem da problemática da aprendizagem e outros processos próprios da 

evolução do conhecimento (Bonnet, Ghiglione, & Richard, 2003). 

As implicações dos novos conhecimentos no campo da neurociência abre novos 

horizontes na explicação/compreensão dos processos neuropsicológicos no domínio da 

aprendizagem. Todo o exercício mental proporciona um desenvolvimento neural onde 

descobrimos uma interação permanente entre o cérebro e o corpo (Fuster, 2006).  

No campo da aprendizagem, seja ela qual for, do simples caminhar a outras habilidades 

mais sofisticadas, precisamos de compreender como é que o sujeito aprende e qual a sua 

competência (Nault & Fijalkou, 2002). 

No domínio do desporto, quando falamos de aprendizagem, referimo-nos a uma forma 

complexa e as condições nas quais o aprendiz percebe, trata, retém a informação e explora a 

forma mais eficaz de atingir o objetivo (Cox, 2011). Esta aprendizagem de toda a prática 

desportiva é influenciada por cinco fatores: o ambiente, o social, o fisiológico, o psicológico e 

o neurofisiológico (Robinson & Lecoq, 2012). 

McMorris (2004) postula que os teóricos do tratamento da informação defendem uma 

aprendizagem baseada na memória, para aprender é preciso revelar uma boa memória. 

Referindo-se à corrente ecologista, diz que esta coloca a memória de lado, e o que é preciso é 

procurar os sinais pertinentes no ambiente. Devemos ter em conta os conceitos básicos da 
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psicologia do desenvolvimento para motivar o sujeito psicológico para o crescer das suas 

capacidades de adaptação e vivenciais (Honeybourne, 2006). 

Dentro da dimensão cognitiva, podemos concluir que a aprendizagem é o 

desenvolvimento de comportamentos ou aquisição de informações que não são inatas, muito 

menos adquiridas anteriormente fruto de uma grande experiência no domínio. Estamos 

perante sujeitos com capacidade para aprender. Enquanto praticantes responsáveis, devemos 

ter isto em atenção e não abordarmos a modalidade por já termos tido uma experiência. Esta 

modalidade tem muitas competências a adquirir e como tal devemos seguir os melhores 

modelos para a aquisição desse conhecimentos, com pessoas formadas e preparadas para 

transmitir tais conhecimentos, seguindo os modelos mais adequados. 

Squire e Kandel (2008) indicam que o tratamento/processão da informação abriu uma 

nova perspetiva no domínio da psicologia cognitiva, evidenciando a investigação dos 

mecanismos capazes do tratamento/processamento da informação. A aprendizagem de 

qualquer conhecimento surge como um conjunto de mecanismos neurofisiológicos que nos 

leva a aquisição do “saber fazer”, ou de conhecimentos específicos da modalidade de 

canyoning. 

A aquisição dos procedimentos para a prática do canyoning faz-se por instrução teórica 

seguida de treino real. Todo o “saber fazer”, conhecimentos dos procedimentos que conduz à 

realização dos objetivos, exige uma aprendizagem que consiste na transformação dos modelos 

mentais capazes de fazer funcionar um sistema adequado.  

Quanto aos praticantes, estes devem sentir-se responsáveis nas suas escolhas, decisões e 

sobretudo no que concerne ao risco. Na prática do canyoning, o erro paga-se caro e por vezes 

com a própria vida, o que leva a pôr de sobreaviso o praticante bem formado neste domínio 

cognitivo.  

O entusiasmo e o gosto pela aventura motivam o praticante a deixar de fazer o que os 

outros lhe mandam, procurando afirmar-se como pessoa independente, o que coloca 

facilmente os ensinamentos em questão e procura compreender o porquê das aprendizagens. 

Todo o sujeito num sistema de aprendizagem deve ser ativo e motivado. O gosto pela 

aventura fá-lo gerir a sua ação para obter as competências necessárias no desempenho da 
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prática do DNA. Todo o praticante de canyoning deve ser capaz de gerir as suas competências 

na execução das tarefas que se lhe apresentam no imediato.  

Perante o exposto, elucidamos que o praticante de canyoning deve procurar aprender e 

adquirir os conhecimentos necessários para uma prática segura e viver com paixão o que faz 

neste domínio. O risco eminente deve ser minimizado por uma boa representação mental das 

tarefas que estamos a executar.   
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CAPÍTULO III – ESTUDOS 
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ESTUDO 1 

 

Risco no desporto de natureza e aventura: quais os riscos processados por praticantes 

de canyoning experientes. 
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Resumo 

Introdução: A procura de experiências no desporto de natureza e aventura (DNA) é 

uma realidade crescente, sendo o canyoning uma dessas modalidades a ser vivenciada, uma 

vez que a sociedade contemporânea procura novos saberes e sensações. Após o primeiro 

contacto com a modalidade, muitos são os que procuram a continuidade, havendo um 

aumento significativo de praticantes quer a nível desportivo quer recreativo. No entanto, o 

canyoning é considerado uma atividade de risco, pois os locais de prática são propícios para a 

ocorrência de incidentes/acidentes. A sua prática é realizada em meios sinuosos, aquáticos e 

verticais, pelo que os riscos são agravados pelas dificuldades de acesso e isolamento.  

Metodologia: Neste estudo desenvolvemos um processo de identificação dos riscos no 

canyoning, dividido em duas fases: a primeira consistiu na identificação do estado da arte; a 

segunda fase residiu na aplicação de um inquérito a praticantes experientes de duas 

nacionalidades (portuguesa e espanhola). Os participantes foram inquiridos acerca da sua 

representação mental sobre o risco que vivenciam na modalidade de canyoning, enquanto 

praticantes.  

Resultados: Com base na literatura, observamos que os fatores de risco são divididos 

em fatores ambientais e humanos, tendo sido identificadas 3 dimensões nos fatores ambientais 

e 4 dimensões nos fatores humanos. A identificação dos riscos pelos praticantes experientes 

foi levada a cabo tendo por base a teoria das representações sociais aplicada aos riscos no 

canyoning, na qual foram identificadas 3 dimensões nos fatores ambientais e 6 dimensões nos 

fatores humanos.  

Conclusão: Assim, pretendeu este estudo reforçar e atualizar o estado da arte nesta 

matéria, através da recolha de literatura e identificação de fatores de risco recorrendo a 

praticantes experientes em canyoning. Com as informações obtidas seria útil desenvolver 

outras investigações, visando a melhoria da segurança e credibilidade da modalidade. 

Palavras-chave: canyoning, riscos, perceção do risco, perigos em montanha, desporto 

de natureza e aventura, desporto de montanha.  
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1. Introdução  

Atualmente, são cada vez mais populares as vivências no desporto de natureza e 

aventura, pois a nossa sociedade quer experimentar coisas novas, diferentes e emocionantes. 

Após a experiência, vem a continuidade, havendo um aumento de praticantes ao nível 

desportivo e recreativo, neste género de atividades (Marinho & Inácio, 2007).  

Correia (1991, 1997) apresenta o desporto de natureza e aventura como sendo 

diferenciador por ser livre do fator tempo, de espaços balizados previamente, de árbitro, 

vivido grande parte das vezes por grupos de amigos, estando presente a aventura, a tomada de 

decisão, a vertigem e o risco em plenitude com a natureza.  

Walle (1997) diferencia o DNA das restantes atividades, pela procura deliberada das 

sensações de incerteza do resultado final. Marinho e Inácio (2007) vêm reforçar a ideia, 

afirmando que estas experiências, antes de se realizarem, são sempre vistas como algo 

inalcançável, procurando sempre a aventura, sem nunca saber ao certo o resultado final, 

estando o risco presente. 

Neste enquadramento, segundo Bessy (2005), os DNA eram apenas praticados pelos 

desportistas mais destemidos, com a vontade de sentir o extremo. Hoje em dia, segundo o 

mesmo autor, este desporto abre-se a um vasto público, seja a caminhar, a escalar, a nadar, a 

voar, procurando ocupar um lugar especial no comportamento desportivo contemporâneo. 

Os praticantes vão ao encontro das emoções, da superação individual, intimamente 

ligadas à condição humana na atual sociedade (Marinho & Inácio, 2007). Estes novos 

praticantes vêm, com o propósito de atenuar a curiosidade, experimentar novas sensações, ter 

uma reconciliação com a natureza ou mesmo vivenciar experiências novas (Bentley, Page & 

Macky, 2007; Mao, 2003). Por este motivo, nas últimas duas décadas o desporto de natureza e 

aventura tem vindo a ter um crescimento significativo em popularidade.  

O DNA deve ser entendido como uma atividade desportiva diferenciadora, que ocupa e 

explora lugares na natureza, como a água, terra e ar, com diferentes modalidades, como é o 

caso do surf, canoagem, rafting, canyoning, alpinismo, escalada, asa delta, parapente, entre 

muitas outras atividades, tendo elas algo em comum: o desafio e as emoções que estes 

desportos proporcionam ao praticante.  
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A nossa área de estudo é o desporto de natureza e aventura, em particular o canyoning. 

Este desporto caracteriza-se por uma progressão controlada no leito de um rio/ribeiro, 

transpondo os obstáculos verticais apresentados através de diversas técnicas e dos 

equipamentos mais adequados para a modalidade (Paz et al., 2014). 

Stephanides e Vohra (2007) reforçam estas ideias, descrevendo a modalidade e 

considerando haver uma deslocação por parte dos praticantes, através da descida por 

gargantas estreitas ao longo de um curso de água, possuindo uma combinação de habilidades 

ao ar livre, tal como a técnica de rapel, caminhada aquática, natação e escalada. O caminhar, o 

nadar, os saltos, são tudo formas de progressão num local por si só acidentado, devendo o 

praticante avaliar constantemente os perigos e o risco a que está exposto e disposto a correr.  

Outra forma de ultrapassar os obstáculos colocados pelo meio envolvente, é o recurso à 

utilização de manobras com cordas e outros meios auxiliares de segurança, para realizar as 

manobras técnicas mais apropriadas, sendo o rapel o mais frequente. 

A “École Française de Descente de Canyon” (EFDC & FFE, 1999) definem o 

canyoning como sendo um desporto de risco, estando este ligado ao isolamento do local, 

dificuldade de acesso e progressão em meios verticais. Juntando a tudo isto, a progressão 

pode ter a agravante de se realizar em meio aquático, sendo este, a maioria das vezes, águas 

vivas com todos os seus riscos inerentes.  

Para praticar esta atividade de risco é fundamental ter um conjunto de competências e 

domínio de técnicas especializadas e complexas, que garantam uma prática com a máxima 

segurança e a menor margem de erro, sendo que a formação dos praticantes e dos técnicos é 

demasiado importante, devendo, em todo o momento, ser tida em conta. 

É importante identificarmos quais os fatores que podemos classificar como perigosos 

para a prática do canyoning. Com a ajuda da literatura, conseguimos identificar os riscos aos 

quais os praticantes estão expostos nesta modalidade. 

Ayora (2012) diz-nos que a prevenção no desporto aventura começa quando nos 

preparamos física e tecnicamente para o eventual imprevisto. Como parte da prevenção, 

podemos salvar-nos e evitar acidentes.  
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Os percursos de canyoning têm por princípio uma classificação que distingue a 

verticalidade, a parte aquática e o enquadramento (FFME & FFS, 2009). Assim deve ter-se 

em conta vários agentes: as aproximações, os próprios obstáculos do rio, as escapatórias e os 

retornos.  

Todos os acidentes em desportos de natureza e aventura ocorrem quando dois fatores se 

conjugam, os fatores humanos e os ambientais. Quando estes se combinam ou interagem em 

simultâneo, criam um potencial de acidente (Ayora, 2011, 2012; EEAM, 2001; Ennes, 2013). 

Como não é possível conhecer com exatidão estas probabilidades, o conhecimento 

destes fatores e o seu julgamento assertivo podem ajudar a avaliar com maior rigor, ainda que 

subjetivamente, o risco potencial (Rosado, 2005).  

No desenvolvimento do nosso trabalho, encontramos fatores que influenciam e 

comportam riscos nas atividades de montanha em geral, e no canyoning em particular, devido 

às capacidades físicas e cognitivas do praticante, condições atmosféricas e a geomorfologia do 

terreno onde se encontra (Bayego, 2001). 

Como tal, é nosso objetivo identificar e descrever pormenorizadamente os riscos a que o 

praticante de canyoning se sujeita, segundo o que foi diagnosticado na literatura, experiências 

vividas pelos autores deste trabalho e por alguns praticantes experientes em canyoning. 

Caracterizam-se por fatores ambientais, os fatores que são provocados pela natureza, 

sem atuação do Homem, que podem ocorrer no percurso da atividade, sendo estes fatores 

característicos dos locais de prática (Ayora, 2011, 2012; EEAM, 2001, 2005; Ennes, 2013; 

FFME & FFS, 2009).  

No que se refere aos fatores humanos, estes são provocados unicamente pelo Homem 

no decorrer da atividade realizada, e que poderão estar associados aos praticantes, antes destes 

se colocarem no “terreno de jogo”. Estes fatores são característicos dos praticantes (Ayora, 

2011; EEAM, 2001, 2005; Ennes, 2013; FFME & FFS, 2009; Lourenço & Cardoso, 2004; 

Ortega, 2009).  

No mundo desportivo temos o conhecimento de que para se alcançar níveis de alto 

rendimento, temos que treinar a parte física, técnica e mental (Pion & Raimbault, 2008). O 

mesmo se aplica para o praticante de canyoning, uma vez que deverá estar apto em termos 
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físicos, técnicos, comportamentais e emocionais. Todas estas capacidades têm algo em 

comum. Só praticando assiduamente esses comportamentos, isto é, estar física e mentalmente 

preparado, é que conseguimos que este comportamento se manifeste de forma clara e 

duradoura (Araújo, 2014). 

Desta forma, acreditamos que é importante termos informação e dados de como o 

praticante vê os fatores de risco a que se submete. A escassez de investigação nesta área, 

levou-nos a procurar respostas com o propósito de ajudar a melhor compreender a forma 

como os praticantes vêem o risco, e desta maneira poder apresentar a visão destes na 

literatura.  

 

2. Objetivos 

Com base na literatura mais atual, pretendemos identificar os fatores de risco existentes 

na prática do canyoning, segundo as perceções de praticantes experientes. 

 

3. Metodologia 

O processo de identificação dos riscos no canyoning foi desenvolvido de outubro de 

2014 a junho de 2015, com procura na literatura da área específica, nas bases de dados, 

SPORTDiscus (1960-2015), B-on (1960-2015), ScienceDirect (1960-2015), Google 

Académico, utilizando combinações das diferentes palavras-chave: canyoning, riscos, 

perceção do risco, perigos em montanha, desporto de natureza e aventura; e também com a 

opinião e análise de praticantes experientes.  

Sendo o canyoning uma modalidade desportiva recente, com poucos estudos na área, 

tivemos o cuidado de procurar respostas para algumas preocupações, especificamente na 

problemática do risco. A literatura da área é escassa, mas sendo uma modalidade em que o 

seu local de prática é a montanha, conseguimos procurar informação no que diz respeito aos 

perigos existentes nessa área geográfica e, com a ajuda de 13 praticantes experientes, foi 

possível desenvolver uma matriz no que diz respeito aos riscos inerentes à prática específica 

do canyoning. 
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A fase do trabalho de campo consistiu na recolha de dados relativamente à 

representação mental que os praticantes têm sobre o risco no canyoning, utilizando para tal 

uma metodologia qualitativa, e analisando esta com um software de suporte para pesquisa de 

métodos qualitativos e mistos - NVivo10. 

O objetivo desta fase de investigação foi inquirir uma população de 13 praticantes, 

acerca dos indicadores de risco que consideram mais importantes a ter em conta na prática do 

canyoning, no que diz respeito ao risco que vivenciam na modalidade.  

A escolha da amostra foi obtida tendo em conta a disponibilidade dos nossos praticantes 

participarem na investigação. 

Foram considerados praticantes experientes, aqueles que têm mais de 10 anos de prática 

da modalidade, pois Colvin (2010) e Coyle (2009) consideram uma pessoa com experiência 

numa determinada modalidade quando esta atinge 10 000 horas de prática e/ou com um 

tempo mínimo de 8 a 10 anos na modalidade. 

Foram convidados 21 praticantes de canyoning, mas apenas 13 aceitaram participar ou 

reuniam os critérios de inclusão. 5 não tinham disponibilidade para o desenvolvimento da 

tarefa e 3 não tinham ainda 10 ou mais anos de prática. Este levantamento decorreu entre os 

dias 8 e 29 de março de 2015. Houve a preocupação de selecionar elementos de Portugal e 

Espanha, para ter uma maior representatividade.  

Estes indivíduos indicaram o género, a idade, nacionalidade, distrito e quantos anos têm 

de prática de canyoning.  

Foi formulada uma pergunta aberta para abordar a temática; “enquanto praticante de 

canyoning identifique dez fatores de risco que considera mais importantes na prática desta 

modalidade”. Para responder, foram apresentadas dez linhas de potenciais respostas, em que o 

sujeito preencheu apenas aquelas que pretendeu, sem numeração, para evitar a 

sobrevalorização ou subvalorização dos fatores apresentados, permitindo aos participantes 

identificar os fatores de risco sem qualquer pressão por parte de outros praticantes, ou até 

mesmo dos investigadores.  

Esta técnica é referente à teoria psicossociológica, introduzida inicialmente por 

Moscovici (2005) que a intitulou como teoria das representações sociais. Esta teoria 
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estabelece um conhecimento produzido pelo senso comum da interação social quotidiana e 

permite que o indivíduo se torne inteligível em contexto físico e social como praticante na 

modalidade. Este instrumento tem a vantagem de ser completamente neutro relativamente à 

temática em estudo, uma vez que o inquirido, fá-lo de forma absolutamente livre, sem 

qualquer indício de resposta. 

Findo este processo, realizou-se a introdução, análise e interpretação dos dados 

recorrendo ao software NVivo10, que é uma ferramenta destinada ao tratamento de dados em 

investigação qualitativa. Reuniram-se 3 investigadores da área do desporto de natureza e 

aventura, onde puderam organizar, visualizar, interligar e editar a informação obtida pelos 

questionários. Desta forma, puderam criar categorias, codificar, controlar, filtrar e questionar 

os dados com o objetivo de organizar a informação recolhida de uma forma adequada. De 

entre outras vantagens desta reunião de investigadores, houve consistência da codificação, 

assim como permitiu uma investigação a nível científico, regida por diretrizes factuais, 

desprovida de interpretações pessoais ou opiniões não fundamentadas, tal como Aranha e 

Gonçalves (2007) o determinam, pois houve sempre debate entre os 3 investigadores, com o 

intuito de haver consenso na distribuição das proposições. A utilização do NVivo10 deu a 

possibilidade da análise de conteúdo, facilitando o tratamento estatístico mais completo e 

fiável proposto por Gonçalves e Aranha (2010). 

 

4. Resultados 

A literatura apresenta-nos quais os fatores que podemos classificar de risco para a 

prática do desporto de natureza e aventura. Desenvolvemos e descrevemos 

pormenorizadamente os riscos a que o praticante de desporto de natureza e aventura, 

especificamente no canyoning, se sujeita, segundo o que foi diagnosticado na literatura. 

O estado da arte divide os fatores de risco em duas partes: fatores ambientais e fatores 

humanos (Ayora, 2011; EEAM, 2001; Ennes, 2013; Pereira, 2006; Sá, 2010). Os fatores 

ambientais são provocados pela natureza, sem a intervenção humana, podendo acontecer 

durante a atividade realizada, sendo estes característicos dos locais de prática. A literatura 

sub-divide estes fatores em geomorfológicos; meteorológico e climáticos; e bióticos. 
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No que se refere aos fatores humanos, fatores estes que se caracterizam por serem 

provocados unicamente pelo Homem, que se apresentam antes e/ou durante a atividade, a 

literatura subdivide-os em operacionais; fisiológicos; emocionais e psicológicos; e cognitivos.  

Dos 13 inquiridos, 61.5% são espanhóis (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 e E8) e 38.5% 

portugueses (P1, P2, P3, P4 e P5), havendo apenas um elemento do género feminino. O grupo 

apresenta-se com uma média de 44.3 anos de idade e 19.2 anos de experiência na modalidade. 

Os resultados obtidos na análise de conteúdo por parte dos 3 investigadores são 

apresentados na tabela 1. A fonte é relativa ao número de pessoas que apresentaram pelo 

menos uma proposição relativamente a esse fator de risco.  

Tabela 1 – resultado da análise de conteúdo dos 13 praticantes especialistas.  

Fatores de Risco 

 Fatores Ambientais Fonte 

Geomorfológicos 69% 

Meteorológicos e Climáticos 54% 

Fauna e Flora 8% 

Fatores Humanos 
 

Fisiológicos 46% 

Operacionais 23% 

Material 92% 

Técnica 92% 

Planeamento 46% 

Emocionais e Psicológicos 38% 

Cognitivos 85% 

Comportamentos de Grupo 31% 

Meios de Socorro 23% 

 

Em relação ao estado da arte, os praticantes de canyoning, continuam com as mesmas 

sub-divisões nos fatores ambientais, mas acrescentam nos fatores humanos a proposição 

“comportamentos de grupo” e “meios de socorro”. Na subdivisão “operacionais”, dividiram 

em “planeamento”; “técnica”; e “material”. 
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As subdivisões a que os praticantes dão mais importância são as operacionais, em 

específico os materiais e a técnica, sendo vistos por 92% destes praticantes como os fatores a 

ter mais em atenção para a prática da modalidade. A subdivisão fauna e flora, foi a subdivisão 

com menor valor percentual (8%) registada pelos praticantes. 

As subdivisões dos fatores de risco que tiveram maior número de proposições 

apresentadas pelos praticantes, são apresentadas na tabela 2, sabendo que no total foram 

apresentadas e analisadas 148 proposições. 

Tabela 2 – resultado da análise de conteúdo das 148 proposições.  

Fatores de Risco  

Fatores Ambientais Proposições 

Geomorfológicos 10% 

Meteorológicos e Climáticos 5% 

Fauna e Flora 1% 

TOTAL 17% 

Fatores Humanos  

Fisiológicos 8% 

Operacionais 5% 

Material 16% 

Técnica 20% 

Planeamento 5% 

Emocionais e Psicológicos 5% 

Cognitivos 18% 

Comportamentos de Grupo 4% 

Meios de Socorro 2% 

TOTAL 83% 

 

Das 148 proposições, obtivemos 17% relativas aos fatores ambientais e os restantes 

83% referentes aos fatores humanos.  

A dimensão com o maior número de proposições foi a técnica, com 20% de proposições 

referidas pelos inquiridos. 
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5. Discussão 

O principal objetivo deste estudo foi efetuar o levantamento sobre o estado da arte no 

que diz respeito aos indicadores de risco inerentes à prática do canyoning, através da literatura 

e da perceção por parte de praticantes experientes. 

Não foram encontrados estudos específicos na área, daí ter sido do nosso interesse 

poder desenvolver este estudo, analisando a literatura e a experiência dos praticantes. Dos 21 

praticantes de canyoning convidados, apenas 13 reuniam os critérios de inclusão. O grupo é 

constituído por 8 espanhóis e 5 portugueses.  

Embora existam alguns estudos na área do risco e da perceção do mesmo (Ayora, 2011; 

Ennes, 2013; Nichols, 2000), esta é ainda escassa no desporto de natureza e aventura, 

principalmente numa modalidade tão específica como é o canyoning, daí a importância de 

preencher esta lacuna da literatura, ou seja, sabermos quais os verdadeiros fatores de risco no 

canyoning. 

No que diz respeito ao praticante de canyoning, estudamos o risco ao qual o sujeito se 

expõe, motivo pelo qual, neste trabalho, tipificamos os fatores de risco em duas categorias: 

fatores ambientais, provocados pela natureza; e fatores humanos, provocados unicamente pelo 

Homem (Ayora, 2011; EEAM, 2001; Ennes, 2013). 

Ao observar os fatores referenciados pelo painel de praticantes, verificamos que fizeram 

referência a 83% de fatores humanos e apenas 17% de fatores ambientais. Esta discrepância 

tem a ver com a quantidade de perigos inerentes ao comportamento do ser humano, tendo 

estes mais variáveis e com relações entre eles, principalmente nos pontos relativos às 

dimensões técnica, material e cognitiva. 

De uma forma indireta, estes dados são confirmados pelo projeto da Federação 

Aragonesa de Montañismo, juntamente com o Gobierno de Aragõn e com as Montañas de 

Aragõn, que implementaram o projeto Montaña Segura, com início em 1999, que tem vindo a 

identificar e a analisar que os acidentes/incidentes em canyoning são provocados pela tomada 

de decisão inadequada, material inapropriado, lacunas na utilização do material e 

planeamento, ou seja fatores humanos (Ayora, 2011, 2012; Bentley & Haslam, 2001). 
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Foram introduzidos pelos nossos inquiridos dois fatores humanos, a dimensão 

“comportamentos de grupo” e “meios de socorro”. Relativamente ao primeiro, é importante 

abordar a temática da dinâmica de grupo e apresentar algumas noções básicas para que 

possamos entrar na compreensão do valor do trabalho em equipa e do comportamento do 

grupo. 

Lewin (1948) diz-nos que a dinâmica de grupo é um conjunto de fenómenos, 

mecanismos e processos psíquicos que emergem e se desenvolvem no seio do agregado de 

pessoas em ação. Para falar de dinâmica de grupo é preciso um conjunto de pessoas em 

interação, com atividades e objetivos comuns, como é o caso dos praticantes de canyoning 

(Maccio, 2010).  

Mucchielli (2012) expõe o conceito de dinâmica de grupo como um conjunto de pessoas 

que constroem laços entre elas, colocando a sua coesão no estar em conjunto. Afirma também 

que em toda a estrutura de grupo descobrimos interações entre os membros do grupo, 

emergência de regras de conduta, formação de uma estrutura informal, existência de 

sentimentos e emoções coletivas, presença de um inconsciente coletivo, concretização de 

equilíbrio interno e relações estáveis com o exterior.  

Estes conceitos, na nossa equipa de especialistas, indicam, como é o caso do E1, que 

nos fala da importância dos companheiros, o E3 que apresenta como um fator de risco a “falta 

de sentido comum”; e reforçando a ideia com o E8 ao dizer que “companheiros não habituais” 

apresentam limitações nas suas interações de grupo. Dentro desta perspetiva, verificamos que 

o comportamento de grupo revela um certo grau de importância para o nosso trabalho de 

formadores e praticantes de canyoning. 

Todos nós constatamos que as interações entre o grupo e os membros que o compõem 

são múltiplas e das mais variadas. Estamos perante um sistema interativo que é difícil analisar 

em separado. O conjunto do grupo e sujeito interagem em permanência na execução das suas 

tarefas (Aebischer & Oberlé, 2012), algo que E2 nos apresenta como o “Efeito manada”. 

Dentro desta perspetiva, a representação da pertença ou referência ao grupo pode favorecer 

certas atitudes de uma pessoa, crenças ou opiniões. Esta influência/representação do grupo 

pode tornar-se uma pressão constante nas representações e ações individuais, sobretudo 

quando se trata de equipas que praticam desportos de natureza e aventura, (Ducasse & 

Chamalidis, 2006). O grupo facilita as mudanças de comportamentos individuais e atitudes do 
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grupo (Ripoll, 2012). Todos os grupos criam regras que todos devem respeitar, seja qual for a 

sua forma, como as pressões de conformidade definidas pela solidariedade entre o grupo de 

praticantes de canyoning (Augustinova & Oberlé, 2013). 

A dimensão, “Meios de socorro” foi apresentada apenas pelos praticantes portugueses, 

dizendo estes que a “distância dos meios de socorro” (P2), “dificuldades de acesso das 

equipas de resgate” (P3) e as “equipas de busca e resgate com raio de ação e formação 

específica em canyoning” (P4) são limitações para o socorro eficaz numa eventual situação de 

resgate. É interessante observar que apenas é diagnosticada esta dimensão pelos portugueses. 

Estes dados, embora carecendo de uma confirmação mais robusta, poderão estar relacionados 

com uma falta de cultura desportiva de canyoning na sociedade portuguesa e ainda não ter 

havido grandes necessidades deste tipo de intervenção. Os espanhóis não apresentam esta 

dimensão. Esta discrepância pode estar relacionada com a qualidade de serviço prestado em 

socorro pelas equipas de resgate em Espanha, havendo neste território projetos de grande 

dimensão para a prevenção dos acidentes no desporto de natureza e aventura, como é o caso 

do já referido projeto Montaña Segura, implementado em Aragõn.  

Dos inquiridos, 92% apontaram como fatores de risco a dimensão material e também 

com a mesma percentagem a dimensão técnica. Na dimensão material, alguns intervenientes 

explicam mesmo que este se encontra em mau estado, ou inadequado para a prática da 

modalidade. Exemplo disso, são os indivíduos E2, que nos indica “material não adequado ou 

falta de material”, tal como E5 que reforça dizendo “material inadequado”; E8 “material 

inadequado ou desgastado”; P1 “Equipamento pessoal adequado”; e P2 “equipamentos 

inadequados e/ou insuficientes”.  

Tal como foi referido anteriormente, a dimensão técnica é vista como relevante por 

grande parte dos inquiridos e foi a dimensão que mais referências obteve por parte dos 

mesmos, num total de 20% sobre as 148 proposições apresentadas. É igualmente relevante 

percebermos em específico como é tratada esta dimensão por parte dos praticantes. É o caso 

do E2 que nos diz que há “desconhecimento de técnicas de progressão vertical. A descida do 

rio requer conhecimento de técnicas de descida (...)”, tema este abordado na iniciação da 

prática da modalidade como é suportado pelo “Manual de Descenso de Cañones” (EFDC & 

FFE, 1999) e o “Manual Técnico de Descenso de Cañones” (EFDC & FFE, 2001). Este 

mesmo interveniente reforça a importância do conhecimento das “progressões verticais, 
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equipamento, instalações e autossocorro (...)”. O E7, juntamente com E5 reforçam esta ideia 

do autossocorro, tal como Montesa e García (2005) nos dizem que em qualquer atividade de 

montanha, o auto-resgate é a parte que todos os praticantes devem conhecer, pois por mais 

cuidadosos que sejamos, há fatores que não conseguiremos controlar, logo se estiverem 

preparados tecnicamente podem ter a necessidade de pôr em prática estes conhecimentos de 

auto-resgate. E5 especifica alguns problemas de algumas técnicas, como é o caso da “falta de 

preparação técnica”, “não dominar a técnica de leitura de movimentos de água”. É importante 

ter conhecimento de alguns conceitos gerais sobre alguns aspetos do fluido que corre nos 

leitos dos rios, tal como a velocidade, a carga de transporte e a sua influência no caudal, assim 

como os fenómenos e a análise dos movimentos de água, tomando as decisões perante tais 

observações, como é referido por Ortega (2009). E5 apresenta também o “desconhecimento 

da técnica de salto” que é citada por E7 e que são sempre vistos como aspetos lúdicos da 

descida de canyoning, permitindo ultrapassar cascatas sem utilizar manobras com cordas 

(EFDC & FFE, 2001). E6 diz-nos que “outros dos acidentes que ocorrem com resultados em 

morte de desportistas por afogamento, são os rapeis com caudal, devido a um manejo 

incorreto da corda. Em muitos rapeis não são instalados sistemas dinâmicos, nem se coloca a 

corda com as medidas necessárias não dando importância à grande quantidade de corda que 

fica dentro da poça”. Esta ideia é partilhada por P2 e P3 e reforçada com a literatura por 

Acerete et al., (2013) no “Manual de Descenso de Barrancos Técnicas Avanzadas”. 

Os investigadores alteraram a numenclatura de uma dimensão, substituindo a 

proposição “bióticos“ por “fauna e flora”, como alguns autores também assim a denominam 

(Ayora, 2011; Bayego, 2001; EEAM, 2001). 

Esta dimensão foi apenas identificada por 8% dos nossos inquiridos, não sendo vista 

como muito importante pelo nosso grupo de praticantes experientes. Acreditamos que possa 

ser pelo facto de não ser um fator muito representativo da zona geográfica dos nossos 

inquiridos.  

Em todo o caso, E8 fala que “pela falta de algum líquido potável que nos possa hidratar, 

bebamos água do próprio rio, coisa que é muito perigosa, pois em qualquer ponto do mesmo 

pode haver animais mortos ou excrementos de animais, que fazem com que a água não seja 

potável”, reforçando que pode estar contaminada. Outra ideia deste mesmo inquirido é que 

“nas poças com águas paradas, esta pode estar putrefacta, sobretudo em épocas estivais” 
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devendo o praticante evitar entrar nestas ou quando tem de entrar obrigatoriamente, deve ter 

cuidado para não ingerir estas águas, pois podem estar contaminadas e provocarem doenças e 

infeções.  

É relevante vermos que no estudo de Steephanides e Vohra (2007), onde se estudaram 

os padrões de lesões em praticantes de canyoning no sudoeste dos Estados Unidos, foram 

identificadas as escoriações como um acidente frequente, mas que nenhum esforço foi feito 

para investigar a incidência de infeção dessas feridas. No entanto, isso pode ser interessante 

no que diz respeito ao tratamento de feridas, pois os praticantes encontram-se frequentemente 

em águas paradas e em outros ambientes onde possa haver facilidade de infeções. Nestas 

lesões cutâneas, os espinhos de catos são o motivo de maior preocupação naquele local. Isto 

reflete que a dimensão “fauna e flora” dentro dos fatores de risco ambiental pode sofrer 

alterações por parte dos praticantes, dependendo do local do planeta onde o praticante realiza 

a atividade. Isto pode ser pensado também para as outras dimensões, podendo haver 

oscilações da importância que é dada perante o local de onde provém o praticante. 

O que resultou deste processo de pesquisa e análise fornece à comunidade científica, 

praticantes, técnicos, clubes e empresas que organizam atividades de canyoning, a forma 

como os praticantes percecionam o risco no canyoning e como está descrito na literatura. 

Pensamos que este estudo veio aumentar o conhecimento ao estado da arte no que diz respeito 

aos fatores de risco no canyoning. Apesar de tudo, este estudo tem algumas limitações, pois 

os nossos resultados não podem ser interpretados como representando a visão de todos os 

especialistas da área do desporto de natureza e aventura, especificamente no canyoning, pois 

se a mesma informação for submetida a dois ou mais painéis diferentes não existe garantia de 

que os resultados obtidos sejam os mesmos. Foi apenas aplicada a portugueses e espanhóis, 

sabendo que outros fatores de risco podem ser mais relevantes em outras zonas do planeta 

(Bentley & Haslam, 2001; Bentley, Cater, & Page, 2010). Pesquisas adicionais serão 

necessárias para fornecer a análise de viabilidade desta avaliação e para adaptar e replicar esta 

metodologia para outras zonas do planeta.  
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6. Conclusão 

Vemos este estudo como sendo algo para melhorar o conhecimento na área do risco. 

Não foi encontrado nenhum estudo na literatura que recolhesse informação sobre praticantes 

experientes em canyoning.  

Embora com limitações, principalmente de representatividade da amostra, pensamos ter 

dado um pequeno contributo para um conhecimento mais sistematizado desta modalidade que 

tem vindo a aumentar o seu número de praticantes/participantes na Península Ibérica. 

Deverão necessariamente ser feitas investigações para fornecer uma análise mais 

detalhada desta temática e assim contribuírem para uma melhor prática deste desporto de risco 

acrescido. 
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ESTUDO 2 

 

Desenvolvimento de uma ferramenta para análise da Perceção de Risco em Canyoning 

usando a técnica Delphi. 
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Resumo 

Introdução: A procura por experiências no desporto de natureza e aventura (DNA) é 

uma realidade crescente, sendo o canyoning uma dessas modalidades mais expressivas, pois a 

sociedade contemporânea busca novos saberes e sensações. Após o primeiro contacto com a 

modalidade, alguns procuram a continuidade, verificando-se um aumento de praticantes a 

nível recreativo e desportivo. No entanto, o canyoning é considerado uma atividade de risco, 

pois os locais de prática são, em grande parte das vezes, propícios para a ocorrência de 

incidentes/acidentes. Na generalidade dos casos a sua progressão é realizada em meios 

sinuosos, aquáticos e verticais, pelo que os riscos são agravados pelas dificuldades de acesso e 

isolamento. 

Pretende-se com este estudo desenvolver uma ferramenta capaz de analisar qual a 

perceção do risco no canyoning por parte dos praticantes. 

Métodos: Com base na literatura procedeu-se à identificação dos riscos inerentes à 

prática desta modalidade. Os fatores ambientais são fatores provenientes do meio ambiente, 

como a geomorfologia, meteorologia/climatologia e fauna/flora. Os fatores humanos, são 

derivados da ação do Homem, através das suas competências operacionais, físicas, 

emocionais e cognitivas. 

Resultados: Após a identificação destes fatores, o estudo desenvolveu-se recorrendo à 

técnica Delphi, com a aplicação de três rondas, integrando um painel de 60 especialistas da 

área. Das 96 proposições iniciais, 9 foram excluídas por consenso do painel, e apresentaram 

um total de 318 sugestões de melhoria, finalizando a terceira ronda com um total de 49 

proposições aprovadas por 75% ou mais dos especialistas, para o questionário final. 

Conclusão: Com base na opinião de especialistas, uma ferramenta de Perceção do 

Risco no Canyoning foi desenvolvida para ter uma noção de como o risco é percebido pelos 

praticantes desta modalidade. As informações obtidas com o preenchimento do questionário 

serão úteis para os clubes/empresas que procuram melhorar os seus praticantes, visando a 

segurança e credibilidades da modalidade. 

Palavras-chave: canyoning, riscos, perceção do risco, perigos em montanha, desporto 

de natureza e aventura, desporto de montanha. 
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1. Introdução 

Desporto de Natureza e Aventura (DNA) é uma forma de atividade física, na qual, 

através da sua prática, o sujeito tem uma melhoria da sua condição física, técnica e cognitiva, 

ultrapassando os obstáculos colocados pelo espaço envolvente, que tem por base a natureza. 

Uma das realidades que diferencia o DNA das restantes atividades é a procura 

deliberada das sensações de incerteza do resultado final (Walle, 1997). Segundo Marinho e 

Inácio (2007), as experiências desfrutadas no DNA, antes de se realizarem, são sempre vistas 

como algo inalcançável, procurando sempre a aventura, sem nunca saber ao certo o resultado 

final. 

Neste enquadramento, e segundo Bessy (2005), este desporto era apenas frequentado 

pelos desportistas mais destemidos, com a vontade de sentir o extremo. Porém, nas últimas 

duas décadas, o DNA tem vindo a ter um crescimento em popularidade (Stephanides & 

Vohra, 2007). Cada vez mais, as pessoas procuram novas experiências desportivas, 

abandonando os equipamentos tradicionais, passando a deslocar-se para áreas verdes, na 

procura de liberdade, em que poucas são as regras e os limites (Clémence & Mounet, 2006). 

Atualmente grande parte da nossa população já teve uma vivência no DNA. Após a 

experiência, vem a continuidade, havendo um aumento de praticantes ao nível desportivo e 

recreativo, neste género de atividades (Marinho & Inácio, 2007).  

O DNA ocupa e explora lugares na natureza, na água, na terra e no ar, com diferentes 

modalidades, como a canoagem, o rafting, o canyoning, o surf, o alpinismo, a escalada, a asa 

delta, o parapente, entre muitas outras. 

No que diz respeito ao canyoning, esta é uma modalidade que consiste na progressão 

controlada no leito de um rio/ribeiro, transpondo predominantemente os obstáculos verticais, 

através de diversas técnicas e de equipamentos adequados para a prática (Paz et al., 2014; 

Stephanides & Vohra, 2007). O caminhar, o nadar, os saltos, são tudo formas de progressão 

num local por si só acidentado, devendo o praticante avaliar constantemente os perigos e ter a 

perceção do risco a que está exposto e disposto a correr.  

Quando falamos em risco referimo-nos a perigos calculados em função de 

possibilidades futuras (Giddens, 2001). Deste modo, o conceito de risco é inseparável das 

ideias de probabilidade e de incerteza (Philipson, 1983), ou seja, não se pode dizer que se está 
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a enfrentar um risco se o resultado da ação já está garantido. O conceito de risco será limitado 

ao modo como é percebido individualmente e enquanto tomado de modo voluntário, dado que 

é um elemento constitutivo do canyoning (Williams & Donnelly, 1985). 

Alguns autores falam-nos em fatores de risco, dividindo estes em fatores ambientais e 

humanos (Ayora, 2011; EEAM, 2001; Ennes, 2013; Sá, 2010). Os fatores ambientais são 

fatores provenientes do meio ambiente, como a geomorfologia, meteorologia/climatologia e 

fauna/flora. Os fatores humanos são derivados da ação do Homem, através das suas 

competências operacionais, físicas, emocionais e cognitivas. Todos os acidentes em DNA 

ocorrem quando estes se combinam ou interagem em simultâneo, criando deste modo um 

potencial de acidente. 

É evidente que colocar-se em risco é algo preocupante para o praticante, daí que é 

fundamental ter um conjunto de competências e domínio de técnicas especializadas e 

complexas, que garantam uma prática com a máxima segurança e a menor margem de erro, 

sendo a formação e perceção dos riscos dos praticantes e dos técnicos muito importantes, 

devendo, em todo o momento, serem tidas em conta.  

A escassez de investigação nesta área, levou-nos a procurar respostas com o propósito 

de ajudar a compreender melhor a forma como os praticantes vêm o risco a que se submetem 

e desta forma melhoramos algumas visões. Deste modo, o objetivo deste estudo foi descrever 

o desenvolvimento de uma ferramenta para a perceção do risco no canyoning, em praticantes 

portugueses e espanhóis.  

 

2. Metodologia 

O processo de desenvolvimento do questionário sobre perceção do risco em canyoning 

foi desenvolvido de outubro de 2014 a janeiro de 2016, com base na revisão da literatura, com 

procura na SPORTDiscus (1960-2015), B-on (1960-2015), ScienceDirect (1960-2015), 

Google Académico e literatura da área específica, utilizando combinações das diferentes 

palavras-chave: canyoning, riscos, perceção do risco, perigos em montanha, desporto de 

natureza e aventura, desporto de montanha; e com a ajuda da metodologia Delphi. 
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Sendo o canyoning uma modalidade recente, os autores propuseram desenvolver um 

questionário para percecionar os fatores de risco dos praticantes de Portugal e Espanha, 

contribuindo, desta forma, para dar maior dimensão ao estudo. 

Este questionário foi construído por portugueses e espanhóis, tendo havido a 

preocupação da metodologia utilizada para a tradução, proposta por  Foddy (2002), Quaresma 

(2008b) e Vallerand (1989). 

Deste modo, para a tradução do questionário da 1ª ronda Delphi de língua portuguesa 

para castelhano, reunimos duas equipas de especialistas. Cada uma era constituída por dois 

elementos com domínio do castelhano, licenciados na área da língua castelhana e com 

experiência profissional em tradução, aos quais foi entregue um exemplar da versão original 

da 1ª ronda Delphi. As duas versões resultantes de cada instrumento foram sujeitas a análise 

por um grupo composto por: um especialista em castelhano com experiência profissional em 

tradução; dois especialistas na área do canyoning; e um especialista na área das ciências do 

desporto. Após a recolha dos pareceres sobre as respetivas alterações, foi elaborada a versão 

final, que por sua vez foi submetida a um novo júri constituído por dois especialistas, um em 

ciências do desporto e outro em canyoning (Banville et al., 2000; Foddy, 2002). Este processo 

de tradução foi replicado para as duas rondas seguintes do modelo Delphi. 

A técnica Delphi é um modelo que foi desenvolvido principalmente por Dalkey e 

Helmer (1963) na década de 50, sendo de momento amplamente utilizada e considerada uma 

técnica suficientemente robusta para atingir convergência de opiniões a respeito de um tema 

específico de determinadas áreas, com base na opinião de especialistas (Hasson & Keeney, 

2011). 

Esta técnica tem sido usada para esclarecer uma série de problemas em diferentes 

setores. Apesar de ter sofrido algumas alterações, continua a ser uma abordagem fiável para a 

recolha de opiniões de especialistas através de um processo interativo estruturado, 

construindo esse consenso (Habibi, Sarafrazi, & Izadyar, 2014; Hsu & Sandford, 2007). 

Este processo envolve múltiplas interações com os especialistas, mesmo quando estes 

estão em locais geograficamente dispersos, uma vez que a comunicação pode ser realizada 

por correio eletrónico (Wright & Giovinazzo, 2000), como foi o caso, utilizando a plataforma 

Survey Monkey.  
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A metodologia Delphi oferece uma série de vantagens e é particularmente útil porque 

evita algumas barreiras observadas em outras discussões de grupo, como a influência 

interpessoal, a pressão do tempo e debates no grupo. Isto é devido ao facto de que os 

inquiridos não têm conhecimento da identidade dos outros entrevistados, estando livres, sem 

restrições sociais e tendo o tempo suficiente para responder (Marques et al., 2011; Wright & 

Giovinazzo, 2000). Em cada uma das rondas, os inquiridos tinham no mínimo 10 dias para 

refletir e poderem tomar as suas decisões.  

O processo Delphi, neste caso, foi realizado em três rondas, mas pode ser feito em 

mais rondas se assim for necessário (Green, 2014; Hsu & Sandford, 2007; Landeta, 2006). A 

principal pergunta que foi apresentada aos intervenientes foi: quais os fatores que podemos 

classificar como fatores de risco para a prática do canyoning? 

Para tal, desenvolvemos um questionário on-line na plataforma Survey Monkey, 

testado com 5 praticantes da atividade de desporto aventura, professores de português e 

castelhano, para comentários sobre a legibilidade e funcionalidade. Foram feitos os ajustes 

para tornar as afirmações do questionário mais claras e pertinentes a este caso.  

A amostragem e a utilização dos peritos é um dos aspetos mais importantes para a 

qualidade dos resultados neste processo. A amostra da técnica Delphi não utiliza amostra 

aleatória representativa da população, mas sim um grupo de especialistas na área de 

investigação a ser realizada. Daí que a nossa preocupação foi englobar peritos na área 

académica, estando estes ligados à investigação na área do canyoning; elementos de grupos de 

intervenção e/ou resgate, com formação em manobra com cordas, com atuação e/ou treino no 

meio envolvente da prática do canyoning; e por fim praticantes que tenham mais de 10 000 

horas de treino/formação da modalidade e/ou 8 ou mais anos de prática da modalidade 

(Colvin, 2010; Green, Jones, Hughes, & Williams, 1999). 

Com esta preocupação, consideramos ter um painel heterogéneo, com uma dimensão 

relevante perante a dimensão de peritos disponíveis. Entendemos ter uma amostra sólida e 

ajustada à realidade da modalidade (Dickson, Leitheiser, Nechis, & Wetherbe, 1984), tendo 

sido convidados 64 especialistas, mas apenas 60 concordaram em participar no 

desenvolvimento deste questionário, sendo 35 portugueses e 25 espanhóis. Foram agrupados 

em três categorias: Praticante de Canyoning; Grupo de Intervenção e/ou Resgate, como 

bombeiros, proteção civil, guarda civil, grupo de intervenção de proteção e socorro, grupo de 
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espeleossocorro e equipa de resgate em montanha; e Académicos relacionados com a área do 

risco e atividades de exploração da natureza. Desta forma garantimos que o nosso painel 

incluísse peritos e membros que abrangem todo o espectro de opiniões dentro dos 

intervenientes da modalidade de canyoning (Santos, 2004).  

Em cada ronda, o especialista teve de classificar o seu grau de concordância 

relativamente à inclusão/exclusão das afirmações do instrumento de perceção do risco no 

canyoning, através de uma escala de Likert de 1 a 8, sendo o 1 "Discordo totalmente que seja 

incluída” e o 8 “Concordo totalmente que seja incluída” (Hill & Hill, 2012). 

Concordamos em incluir no questionário final as proposições com 75% ou mais de 

pontuações 7 e 8 na escala de Likert, atribuídas pelos peritos. As que tiveram 75% ou mais de 

pontuações 1 e 2 foram automaticamente excluídas (Dalkey & Rourke, 1971; Green, 2014; 

Skulmoski, Hartman, & Krahn, 2007). 

O especialista teve a possibilidade de acrescentar novas proposições ou reformular as 

existentes, que foram apresentadas na ronda seguinte. Nas rondas seguintes também foram 

incluídas as proposições em que não houve consenso dos especialistas na ronda anterior. Os 

especialistas classificaram de novo as afirmações, sendo realizadas três rondas de inquéritos. 

Após a realização de cada ronda, os especialistas tiveram acesso aos resultados. 

No final da terceira ronda, reunimos todos os dados recolhidos nas três rondas, 

eliminando todas as que não tinham consenso, ficando apenas com as que tinham consenso 

perante o painel de especialistas. 

As informações recolhidas são anónimas e confidenciais, sendo apenas utilizadas no 

âmbito desta investigação para tratamento estatístico. 

 

3. Resultados 

Dos 64 especialistas convidados, apenas 60 se disponibilizaram a participar no 

desenvolvimento deste questionário, 4 do género feminino e 56 do género masculino. Estes 

foram agrupados em três categorias: Praticante de Canyoning, (n=27, com média de 15,41 

anos na área); Grupo de intervenção e/ou resgate, (n=22, com média de 11,14 anos a trabalhar 

na área); e Académicos (n=11, com média de 13,36 anos a trabalhar na área). Na segunda 
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ronda houve a desistência de 1 elemento do género masculino, do grupo de intervenção e/ou 

resgate. 

Os resultados das três rondas (número total de itens, os itens aprovados por consenso, 

itens sem consenso, itens excluídos por consenso e sugestões de melhoria) para a dimensão 

fatores ambientais e humanos são apresentados na tabela 1. 

Tabela 1 – Resultado das três rondas perante os critérios 

  

Fatores 

ambientais 

Fatores 

humanos 
TOTAL 

1ª Ronda 

Número de itens 25 71 96 

Itens aprovados por consenso 4 9 13 

Itens sem consenso 21 62 83 

Itens excluídos por consenso 0 9 9 

Sugestões de melhoria 84 170 254 

2ª Ronda 

Número de itens 26 61 87 

Itens aprovados por consenso 4 24 28 

Itens sem consenso 22 37 59 

Sugestões de melhoria 14 34 48 

3ª Ronda 

Número de itens 19 36 55 

Itens aprovados por consenso 2 6 8 

Itens sem consenso 17 30 47 

Sugestões de melhoria 8 8 16 

 

Na primeira ronda, das 96 proposições apresentadas, os peritos aprovaram 13 e deram 

254 sugestões de melhoria, das quais algumas eram idênticas de especialista para especialista. 

Destas sugestões, 84 foram na área dos fatores ambientais e 170 na área dos fatores humanos. 

As sugestões propostas consistiram na forma como as ideias eram apresentadas, havendo 

alterações gramaticais e/ou de semântica em todas os itens. 

Nesta mesma ronda, 9 itens foram excluídos por mais de 75% dos especialistas, sendo 

todos estes itens relativos aos fatores humanos. 
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Com base nos resultados da primeira ronda, 87 itens foram apresentados na segunda 

ronda. Todas estas alterações seguiram as propostas dos especialistas. Nos fatores ambientais, 

verificamos que foram introduzidos cinco itens em relação aos resultados da ronda anterior, e 

nos fatores humanos, dois dos itens foram fundidos, formando apenas um item por sugestão 

de um membro do grupo de especialistas. Dos itens propostos foram aprovados 28, sendo 4 

relativos aos fatores ambientais e 24 aos fatores humanos. Houve 32% das proposições 

aprovadas e foram apresentadas 48 sugestões de melhoria, das quais duas resultaram na 

junção de itens, uma vez que existia relação entre eles. As outras sugestões foram 

relacionadas com a clareza das ideias apresentadas. Nesta ronda nenhuma proposição foi 

excluída, ou seja, nenhum item recebeu 75% ou mais de pontuações 1 e 2 da escala de Likert. 

Na última ronda, das 55 proposições propostas, os especialistas chegaram a consenso 

em oito, sendo duas relativas aos fatores ambientais e seis aos fatores humanos. Após as três 

rondas, os peritos não chegaram a consenso em relação a 47 itens, sendo que 30 destes 

encontravam-se nos fatores humanos e os restantes nos fatores ambientais. 

Após as três rondas, reunimos toda a informação e integrámos as 49 proposições que 

obtiveram consenso por parte dos especialistas num Questionário que avalia a Perceção do 

Risco no Canyoning (QPRCanyoning). 

 

4. Discussão 

O principal objetivo deste estudo foi descrever o desenvolvimento de uma ferramenta 

capaz de analisar a perceção do risco em praticantes de canyoning.  

Não foram encontrados estudos específicos na área, muito menos que integrassem uma 

equipa vasta e heterogénea de especialistas. Foi do nosso interesse e predisposição poder 

integrar a opinião de especialistas de várias áreas, como praticantes, elementos de intervenção 

e/ou resgate e académicos na área do risco no desporto de natureza e aventura. Este grupo, 

constituído por 60 pessoas, teve como objetivo ter na sua constituição todos os elementos 

intervenientes na modalidade de canyoning, de uma forma mais ativa ou mais teórica (Dalkey 

& Rourke, 1971; Dickson et al., 1984; Santos, 2004; Skulmoski et al., 2007).  
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Sendo esta modalidade desportiva recente, embora existam alguns estudos na área do 

risco e da perceção do mesmo (Ayora, 2011; Ennes, 2013; Sá, 2010), a literatura é ainda 

escassa no desporto de natureza e aventura, principalmente numa modalidade tão específica 

como é o canyoning. Nenhum questionário ou ferramenta foram até hoje desenvolvidos para 

considerar e identificar a perceção que os praticantes de canyoning têm sobre os riscos 

associados à prática. 

Dos 60 elementos da equipa de especialistas que participaram no processo Delphi, 35 

são portugueses e 25 espanhóis. Esta equipa envolveu-se no estudo, como podemos verificar 

pelo número de sugestões, apresentando no total das três rondas, 318 sugestões. Também 

podemos constatar que apenas 1 elemento desta equipa deixou o processo a partir da segunda 

ronda, alegando falta de tempo para poder responder de forma honesta, perfazendo uma taxa 

de resposta superior a 98%. 

É essencial esclarecermos o motivo que nos levou a identificar duas dimensões: os 

fatores ambientais e humanos. Entendemos ser importante apresentar o conceito de “risco”. 

Este conceito é inseparável das ideias de probabilidade e de incerteza (Philipson, 1983), ou 

seja, não se pode dizer que se está a enfrentar um risco se o resultado da ação já está 

garantido. O conceito será limitado ao modo como é percebido individualmente e enquanto 

tomado de modo voluntário, dado que é um elemento constitutivo desta modalidade 

(Williams & Donnelly, 1985). Segundo Berghaenel (2008), falar em “risco” é falar sobre a 

possibilidade de um território (rio) e as pessoas que o envolvem (praticantes), poderem ser 

afetados por um fenómeno natural. Este termo risco é visto por estes autores, como um dano 

ou mesmo a perda de algo, sobre um bem a preservar, podendo ser mesmo uma vida humana. 

Esta relação que existe entre o meio ambiente (rio) e a presença do praticante, faz com que o 

risco exista. Boholm e Corvellec (2011) reforçam esta ideia, pois falam-nos da relação entre 

dois objetos: o objeto de risco (rio) e o objeto em risco (praticante). Nesta relação é tido em 

conta que o objeto de risco influencia de alguma forma o objeto em risco. Esta é uma teoria 

interpretativa, com o propósito de responder a questões observadas na teoria e na prática, com 

o intuito de percebermos porque algo é considerado um risco. 

No que diz respeito ao praticante de canyoning, estudamos o risco ao qual o sujeito se 

expõe, ou seja, ao meio ambiente, tal como o sujeito também tem os seus riscos que podem 

ter influência no resultado final. Motivo pelo qual, neste trabalho, tipificamos os fatores de 
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riscos em duas categorias: fatores ambientais, fatores estes provocados pela natureza; e fatores 

humanos, provocados unicamente pelo Homem (Ayora, 2011; EEAM, 2001; Ennes, 2013). 

Ao observar os fatores ambientais propostos na primeira ronda em relação aos fatores 

humanos, verificamos que existem 74% de fatores humanos e apenas 26% de fatores 

ambientais. Esta discrepância tem a ver com a quantidade de perigos inerentes ao ser humano, 

tendo estes mais variáveis e com relações entre eles no que diz respeito às capacidades 

técnicas, físicas, emocionais e cognitivas (Acerete et al., 2013; Charletty, Gudefin, Hugon, & 

Beaudon, 2004; EFDC & FFE, 2001; Ennes, 2013; Sierra, 2001). Verificámos igualmente, no 

final das três rondas, que o grupo de trabalho teve a possibilidade de apresentar novos itens, e 

que estes se focam mais nos fatores humanos, tendo o resultado final ficado com 80% de itens 

relacionados com os fatores humanos e apenas 20% com os fatores ambientais. De uma forma 

indireta, estes dados são confirmados pelo projeto da Federação Aragonesa de Montañismo, 

juntamente com o Gobierno de Aragõn e com as Montañas de Aragõn, que implementaram o 

projeto Montaña Segura, com início em 1999, que tem vindo a identificar e a analisar que os 

acidentes/incidentes em canyoning são provocados pela tomada de decisão inadequada, 

material inapropriado, lacunas na utilização do material e planeamento, ou seja fatores 

humanos (Ayora, 2011, 2012; FAM, 2014). 

Verificou-se que na primeira ronda o consenso foi baixo, tendo sido verificado apenas 

em 14% dos itens, e 86% sem consenso. Nesta ronda tivemos 254 sugestões, havendo 

sugestões em todas as proposições e em várias proposições mais do que uma sugestão. Na 

segunda ronda, com as alterações realizadas, 32% das proposições obtiverem consenso por 

75% ou mais dos elementos da equipa de investigação. Este resultado advém, possivelmente, 

pelas alterações feitas pelos intervenientes no processo. Na última ronda, vemos os resultados 

a diminuírem novamente, com apenas 15% das proposições aceites pelos elementos da equipa 

de especialistas, havendo poucas sugestões de melhoria. Estes resultados levaram-nos a 

perceber que não haveria nada mais a acrescentar à lista final de proposições (Green, 2014). 

Constatamos que, das proposições que tiveram consenso na dimensão dos fatores 

ambientais, aquelas que mais se destacaram, foram as proposições “A ocorrência de bruscas 

alterações meteorológicas na montanha pressupõe riscos” com um valor de 88,1% de 

concordância e “É importante procurar informação sobre o caudal do rio/ribeiro antes de 

iniciar a atividade” com um valor de 85% de concordância. No que se refere às bruscas 
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alterações atmosféricas, perante EFDC e FFE (2001), está claro que devemos sempre 

consultar a meteorologia e analisar toda a informação que esta nos dá. Mas mesmo com os 

conhecimentos de hoje em dia na previsão meteorológica, como o próprio nome indica, são 

apenas previsões, havendo um erro de aproximadamente 14%, não havendo fiabilidade de 

informação de 100% (Schubert, 2001). 

O praticante de canyoning tem de ter em conta onde começa e qual a bacia 

hidrográfica do rio ou ribeiro devido às crescidas repentinas. Para que ocorra uma brusca 

inundação não tem necessariamente que estar a chover no local onde o praticante se encontra. 

Pode estar a ocorrer uma precipitação a montante e ocorrer um aumento do caudal, arrastando 

o leito do rio (Loleit, 2007).  

A precipitação forte em montanha pode, em menos de uma hora, fazer um rio sair do 

seu leito, transbordando e levando tudo o que encontra no seu caminho de forma 

descontrolada (Sierra, 2001). O fluido que corre no rio não é só constituído por água, mas 

também por sedimentos. Este fluido é mais denso, mas pouco significativo em rios com pouca 

corrente. Quando há aumentos repentinos do caudal, este arrasta consigo mais sedimentos, 

expondo o praticante de canyoning a um risco acrescido. Quando tal acontece, designamos 

este fluido por hiperconcentrado, ficando o caudal do rio com uma cor acastanhada, 

provocada pelo arrastamento de vários sedimentos acumulados nas margens do rio. Havendo 

fluidos hiperconcentrados é difícil os praticantes se movimentarem devido à maior densidade 

e viscosidade da água (Ortega, 2009). 

A proposição referente à importância da procura de informação sobre o caudal dos 

rios/ribeiros antes de começar a atividade, foi referenciada pela equipa de peritos como de 

grande importância, pois em grande parte dos rios, a velocidade é proporcional à sua 

pendente, ou seja, quanto maior a pendente, maior é a sua velocidade. Isto, regra geral, 

havendo apenas uma diferença quando há quedas de água, aí a velocidade aumenta, mas entre 

duas quedas de água a velocidade do fluido baixa em relação à queda de água (Escobar, 

1999).   

Com uma vasta experiência vivida da área do canyoning, Ortega (2009) diz-nos que o 

caudal acrescenta perigo para o praticante, pois um aumento de caudal implica um aumento 

da velocidade e a partir de uma determinada profundidade, aproximadamente 70% da altura 

do nosso corpo, notamos que não conseguimos controlar o nosso corpo ou permanecer 
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estáticos, daí o controlo da situação ser menor, limitando e condicionando fortemente a nossa 

progressão em meio aquático. 

No desenrolar da atividade o praticante tem de ter a capacidade de “ler” o que está a 

acontecer à água, quais os seus movimentos e antecipar o que pode ocorrer em tal situação, 

principalmente em pontos, como é o caso da receção nas lagoas, no final do rapel ou nos 

saltos e nos pequenos ressaltos que por vezes escondem perigos.  

Posto isto, vemos que a água ou o fluido que corre no leito de um rio/ribeiro, é um 

fator condicionador para a prática do canyoning, devendo o praticante sempre que possível 

parar, observar, antecipar os perigos e fazer uma leitura dos movimentos de água, partilhando 

e debatendo com o grupo. Após esta análise é possível tomar a decisão mais segura, 

aproveitando as debilidades da morfologia do traçado. 

Estas duas proposições que apresentam maior concordância perante o nosso painel de 

peritos são vistas como fatores geomorfológico e meteorológico. 

No que diz respeito à dimensão dos fatores humanos, verificámos que, as proposições 

que mais consenso tiveram por parte da equipa de peritos, estão relacionadas com a 

antecipação. A proposição: “O praticante deve levar para a atividade o kit de primeiros 

socorros” teve uma aprovação de 96,6% e a proposição “É fundamental treinar técnicas de 

auto-resgate” foi aprovada por todos os elementos da equipa de especialistas (100%). Esta 

última proposição leva-nos para a parte do treino, de forma a estarmos mais preparados para 

eventuais situações de perigo. Colvin (2010) transmite-nos que as nossas ações diárias são 

processos inconscientes, com base em hábitos automatizados que fomos adquirindo ao longo 

da nossa infância e adolescência, para não termos de pensar conscientemente no que fazemos 

em tarefas diárias. Damásio (2010) apresenta que agirmos de forma “inconsciente” 

(automática) faz com que o nosso processo de tomada de decisão seja mais rápido e eficaz, 

ficando com mais tempo e espaço para observar situações mais complexas de forma mais 

consciente. Com isto, reforça a ideia da importância do treino, e da necessidade deste, tal 

como defendido pela equipa de especialistas, dando ênfase à parte do auto-resgate, pois nestas 

situações concretas, quando o tempo é escasso para tomar decisões e em grande pressão 

emocional, quanto mais automatizações tivermos, mais eficazes somos. Daí a importância de 

adquirir experiência e sabedoria acerca do que temos para decidir e reagir com as 

competências adquiridas no treino (Araújo, 2014; Ferré & Leroux, 2009). 
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Algumas das proposições apresentadas à equipa de especialistas foram rejeitadas por 

grande parte dos intervenientes. Consideramos oportuno apresentar os 3 itens que tiveram 

uma maior percentagem de reprovação. Com 84,7% a proposição 1-“Um salto só é 

considerado técnico se for superior a dez metros e a receção tenha apenas quatro metros de 

profundidade”; com 86,4% a proposição 2-“A formação não é uma mais-valia para quem 

tem muita experiência”; e com 88,1% a proposição 3-“Para um praticante experiente não há 

necessidade de procurar informação detalhada sobre os rios/ribeiros”. Após a identificação 

destas, vimos se estes itens tinham sugestões e quais as sugestões que nos apresentavam.  

Na proposição referente ao salto, temos a noção da importância deste, pois os saltos 

são referenciados como sendo uma das maiores causas de acidentes no canyoning (FAM, 

2014; Lourenço & Cardoso, 2004) e com as sugestões apresentadas, dividimos este item em 

dois, sugerindo na segunda ronda os itens: “Um salto superior a 10 metros acarreta riscos” e 

“Um salto técnico tem uma receção muito limitativa, com riscos acrescidos”. Estas duas 

novas proposições foram sugestões feitas por um elemento da equipa de especialistas, que 

referenciou que havia duas proposições numa apenas, o que suscitava dúvidas. Estas duas 

proposições tiveram concordância na segunda ronda Delphi, a primeira com 84,7% e a 

segunda com 81,4%. 

Na proposição 2, que apresenta como relevante a formação para pessoas experientes, 

também teve reformulação por parte das sugestões de melhoria, e foi aceite por parte da 

equipa de especialistas na segunda ronda, com a proposição “A falta de formação por parte 

dos praticantes eleva os riscos, sejam eles iniciantes ou experientes”, com uma concordância 

de 81,4%. A proposição 3, apesar de ter sido reformulada, nunca teve uma aceitação igual ou 

superior a 75% por parte de todos os intervenientes da equipa, pelo que não foi incluída ao 

longo das três rondas.  

A ferramenta que resultou deste processo fornece à comunidade científica a forma 

como os praticantes percecionam o risco no canyoning. As informações obtidas através da 

aplicação deste questionário serão úteis para conhecermos a perceção do risco.  

Este é o primeiro estudo a recolher opinião de especialistas com o objetivo de 

identificar fatores de risco na área do canyoning. Tivemos a preocupação de reunir na equipa 

uma visão de portugueses e espanhóis nas 3 áreas (praticantes, grupo de intervenção e/ou 

resgate e académicos) fazendo com que se possa aplicar a um maior número de praticantes, 
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pertencentes ao território nacional e ao território espanhol. Devido à heterogeneidade dos seus 

intervenientes e à sua vasta experiência adquirida ao longo dos anos, os membros do painel 

foram capazes de analisar uma ampla gama de fatores e apresentar vastos comentários e novas 

ideias em cada ronda, o que nos permitiu usar os seus conhecimentos para modificar e 

apresentar novas proposições. 

Apesar de tudo, este estudo tem algumas limitações. Os nossos resultados não podem 

ser interpretados como representando a visão de todos os especialistas da área do Desporto de 

Natureza e Aventura, especificamente no canyoning, pois se a mesma informação for 

submetida a dois ou mais painéis diferentes não existe garantia de que os resultados obtidos 

sejam os mesmos. No entanto, existem vários estudos que demonstram que os resultados são 

fiáveis e credíveis (Hasson & Keeney, 2011; Santos, 2004). Também é importante salientar 

que a ferramenta por nós desenvolvida pode não gerar consenso em todas as zonas do mundo. 

Esta foi apenas desenvolvida e validada para a população portuguesa e espanhola, sabendo 

que outros fatores de risco podem ser mais relevantes em outras latitudes do planeta (Bentley 

& Haslam, 2001; Bentley, Cater, & Page, 2010). Pesquisas adicionais são necessárias para 

fornecer a análise de viabilidade dessa avaliação e para adaptar e replicar esta ferramenta para 

outras circunstâncias.  

 

5. Conclusão 

O nosso processo Delphi identificou 49 proposições de risco consideradas essenciais 

para observar a perceção do risco no canyoning. O QPRCanyoning é uma ferramenta com 

duas áreas: fatores ambientais, composta por 10 proposições, e fatores humanos, que 

comporta 39 proposições. 
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ESTUDO 3 

 

Processo de validação interna do QPRCanyoning para os países da Península Ibérica. 
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Resumo 

Introdução: o QPRCanyoning é uma ferramenta de perceção do risco no canyoning 

que foi desenvolvido por um painel de 60 especialistas da área, através do método Delphi. A 

sua validação irá aprimorar e reforçar a sua aplicação, podendo dar-lhe mais fiabilidade e 

validade. 

Objetivo: neste estudo pretendeu-se desenvolver um processo de validação do 

QPRCanyoning, relativo à perceção do risco no canyoning.  

Metodologia: neste estudo tivemos 3 amostras, todos praticantes de canyoning. Para a 

análise de fiabilidade temporal (AFT) utilizamos o teste de correlação de Pearson, com um N 

= 210; para a análise fatorial exploratória (AFE) tivemos um N = 250; e por fim realizamos 

uma análise fatorial confirmatória (AFC) com um N = 247.  

Resultados: a versão inicial do QPRCanyonig apresentava-se com 49 itens. Com a 

AFT, os itens que apresentavam uma ausência de correlação entre os dois momentos da 

aplicação do questionário, p>.05, foram retirados, ficando assim 46 itens. A AFE foi 

desenvolvida através da seleção dos 25 itens com maior peso fatorial, em que nos deparamos 

com 6 dimensões, as quais, com a ajuda da literatura, conseguimos identificar e caracterizar. 

Com a AFC e com base na análise dos índices de modificação, foram eliminados 4 itens, pelo 

facto de apresentarem valores residuais demasiado altos, criando desta forma um 

desajustamento no modelo. Após este procedimento, houve um ajustamento do modelo, 

verificando-se desta forma correlações positivas e significativas entre todos os fatores, tal 

como a validade fatorial, pois todos os itens possuem um peso fatorial no respetivo fator, 

sendo todos estatisticamente significativos (p>.05), chegando desta forma a um questionário 

com 21 itens.  

Conclusão: a versão final do QPRCanyoning demonstra valores aceitáveis de 

fiabilidade e de validação de constructo, permitindo desta forma a sua utilização na perceção 

do risco no canyoning, apresentando 21 itens, distribuídos por 6 dimensões.  

Palavras-chave: canyoning, análise fatorial, risco, desporto natureza e aventura. 
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1. INTRODUÇÃO 

O canyoning é um desporto de natureza e aventura (DNA) que se caracteriza por uma 

progressão controlada no leito de um rio/ribeiro. O praticante tem de transpor obstáculos 

verticais através de diversas técnicas e de equipamentos adequados (Paz et al., 2014). Uma 

das formas de ultrapassar os obstáculos é o recurso à utilização de manobra com cordas, 

sendo o rapel a mais frequente (Acerete et al., 2013). 

Porém, a “École Française de Descente de Canyon”, juntamente com a “Fédération 

Française de Spéléologie” consideram o canyoning como sendo um desporto de risco, uma 

vez que este está relacionado com o isolamento do local, a dificuldade de acesso e com uma 

progressão em meios verticais (EFDC & FFE, 2001). Adicionalmente, essa progressão pode 

ter a agravante de se realizar em meio aquático, podendo em certas situações ser em águas 

turbulentas com todos os seus riscos inerentes (Ortega, 2009).  

Assume-se de forma clara que o risco existe, daí a importância de o calcular e 

minimizar, conseguindo lidar com estas ocorrências. Grande parte das modalidades de DNA 

assumem o risco como sendo uma das suas características. Mas estes ocorrem quando dois 

fatores se conjugam, os fatores humanos e os ambientais que quando se combinam ou 

interagem, criam um potencial acidente (Ayora, 2011, 2012; EEAM, 2001; Ennes, 2013).  

No entanto, são os fatores comportamentais, estes mais subjetivos, que por vezes 

levam os praticantes a subvalorizarem os riscos inerentes a estas práticas. Deste modo, para 

praticar esta atividade de risco é fundamental ter um conjunto de competências e domínio de 

técnicas especializadas e complexas, que garantam uma prática com a máxima segurança e a 

menor margem de erro, sendo que a formação dos praticantes e dos técnicos é demasiado 

importante, devendo em todo o momento ser tida em conta (Bentley & Page, 2008). 

É uma modalidade recente mas já com grande expansão em alguns países: França, 

Espanha, Itália, Suíça, Austrália e Nova Zelândia. Todavia os estudos sobre a área do 

canyoning são reduzidos, particularmente na área do risco, tornando-se difícil saber a forma 

como o praticante perceciona esta temática no canyoning. 

Hoje em dia os praticantes de DNA procuram experiências novas e emoções fortes, 

mas tem de haver a preocupação e a noção dos riscos reais associados a estas práticas. Esse 

equilíbrio leva a que os praticantes consigam atingir de forma segura o seu objetivo. Isto 
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envolve a maximização do risco, mas o praticante procura controlar de forma positiva a 

incerteza do resultado final que existe. Tudo isto designa-se como gestão do risco, que tem 

um papel fundamental no sucesso da atividade (Bentley et al., 2007). Assim surge a nossa 

preocupação sobre a noção da perceção dos riscos aos quais os praticantes de canyoning dos 

países pertencentes à Península Ibérica se sujeitam quando praticam a modalidade. 

Tendo em conta este propósito, este estudo objetivou a validação de uma versão final 

do QPRCanyoning, com base na validação de conteúdos. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 Recolha de dados 

Para a recolha de dados foram contactadas as federações que representam a 

modalidade em Portugal e Espanha, tal como alguns clubes dos mesmos países. Todos os 

participantes do estudo foram contactados pela equipa de investigadores para explicar o 

procedimento do questionário, retirando as dúvidas existentes. 

O preenchimento do questionário foi realizado on-line na plataforma Survey Monkey. 

Antes dos inquiridos passarem ao preenchimento do questionário, este foi testado por 5 

praticantes de DNA, 3 professores de português e 3 professores de castelhano. Estes deram as 

suas opiniões sobre a legibilidade e funcionalidade, fazendo-se desta forma os ajustes 

sugeridos, tornando o questionário mais claro.  

A nossa amostra foi constituída por portugueses e espanhóis, praticantes de canyoning, 

utilizando um total de 707 questionários para toda a análise. Neste estudo tivemos 3 

momentos de estudo onde foram utilizados diferentes amostras: Estudo 1 - 210 questionários; 

Estudo 2 - 250 questionários; Estudo 3 - 247 questionários.  

O preenchimento deste questionário on-line teve uma duração entre 10 e 15 minutos. 

As informações recolhidas são anónimas e confidenciais, sendo apenas utilizadas no 

âmbito desta investigação para tratamento estatístico. 
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2.2 Participantes 

Estudo 1 - Foram analisados 210 questionários, 101 (48.1%) preenchidos por 

praticantes portugueses e 109 (51.9%) preenchidos por praticantes espanhóis. A média de 

idades está compreendida entre 18 e 57 anos (36.21 ± 7.92), sendo que a maioria 169 (80.5%) 

pertence ao género masculino. A média de anos de prática da modalidade é de 9.66 ± 7.03.  

Estudo 2 - A amostra foi constituída por 250 questionários preenchidos por 

praticantes de canyoning, 115 (46%) portugueses e 135 (54%) espanhóis, sendo 205 (82%) 

pertencentes ao género masculino. A média de idades dos praticantes é de 36 ± 7.57 e a média 

de anos de prática da modalidade de 9.56 ± 6.91.  

Estudo 3 – Utilizamos uma amostra de 247 questionários de praticantes de canyoning, 

119 (48.2%) portugueses e 128 (51.8%) espanhóis, sendo que 201 (81.4%) pertenciam ao 

género masculino. A média de idades foi de 36.18 ± 7.69 anos e de anos de prática da 

modalidade de 9.70 ± 7.07 anos.  

 

2.3 Instrumentos  

Os inquiridos tiveram de classificar os seus graus de concordância relativamente às 

afirmações do instrumento QPRCanyoning, através de uma escala de Likert que varia de 1 

“nunca” a 4 “sempre”. 

Estudo 1 - Para a AFT realizamos o teste para 49 itens do questionário original. 

Houve dois momentos da aplicação do questionário, tendo sido aplicada com duas semanas de 

intervalo.  

Estudo 2 - Após a AFT, aplicamos a AFE no questionário ajustado a 47 itens, com o 

intuito de encontrar e analisar o número de dimensões, para uma estrutura do conjunto de 

variáveis que ponderam as respostas altamente correlacionadas, sendo capaz de resumir a 

informação presente nas variáveis, num número reduzidos de dimensões.  

Estudo 3 - Para a AFC foi utilizada a versão obtida da AFE com 25 itens, percebendo 

desta forma o propósito de encontrar o modelo de medida do QPRCanyoning.  
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2.4 Análise estatística 

Estudo 1 - Em primeiro lugar foi realizada uma análise de forma a avaliar a 

fiabilidade temporal das respostas aos itens do questionário por parte dos sujeitos, com o 

intuito de avaliar o coeficiente de estabilidade temporal, pelo que efetuamos uma análise 

teste-reteste, através do coeficiente de correlação r de Pearson, averiguando se as variáveis 

estão associadas. Verificamos a força e direção dessa associação entre os dois momentos da 

aplicação do questionário, variando entre +1 e -1. Este procedimento visa a aplicação do 

instrumento ao mesmo sujeito em dois momentos distintos no tempo, com as mesmas 

condições de aplicação. Apesar de não existir um consenso na literatura sobre quanto tempo 

devemos esperar, do primeiro para o segundo momento, as boas práticas recomendam-nos 

duas semanas, tal como sugerem Hill e Hill (2012). 

Os itens que apresentavam uma ausência de correlação entre os dois momentos da 

aplicação do questionário, p > .05, foram retirados do questionário. Para os restante itens, a 

correlação é significativa ao nível de p <.01. 

Estudo 2- Para a AFE, considerou-se o rácio mínimo recomendável 5:1 (número de 

sujeitos por cada item do questionário), recomendado para este tipo de análises por Hair, 

Black, Babin e Anderson (2014), bem como as boas práticas recomendadas por alguns 

autores, como Hair et al. (2014), Kline (2011), Worthington e Whittaker (2006), mais 

concretamente: método das componentes principais com rotação oblíqua; critério de Kaiser 

(eigenvalue ≥1.0); teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO≥.08 p≤.01), juntamente com o teste de 

Bartlett´s para verificar o grau de adequação e esfericidade; pesos fatoriais entre.30 (critério 

mínimo) e .50 (critério recomendado); variância dos fatores igual ou superior a 40%; 

consistência interna medida através do Alpha de Cronbach, estabelecendo-se como critério 

mínimo .60 e como aconselhado .70, verificar se a mesma não aumenta em caso de 

eliminação de algum item e só devem ser retidos fatores com pelo menos três itens. A análise 

foi realizada com recurso ao software SPSS 20.0. 

Estudo 3 - Na AFC, numa primeira instância foi utlizado o procedimento bootstrap 

bollen-stine a 2 000 amostras,  visto que o coeficiente multivariado de Mardia apresentou uma 

distribuição não normal dos dados (23.07), tal como sugere Nevitt e Hancock (2001). Numa 

segunda instância foi utlizado o teste do qui-quadrado (χ²), com os respetivos graus de 

liberdade (df) e o nível de significância (p). Para avaliar a qualidade de ajustamento do 
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modelo, foram usados os tradicionais índices incrementais e absolutos: Comparative Fit Index 

(CFI), Tucker-Lewis Index (TLI) e Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), 

com o respetivo intervalo de confiança (RMSEA-90%) e o Standardized Root Mean Square 

Residual (SRMR), respetivamente. Para avaliar a qualidade de ajustamento do modelo foram 

tomadas em consideração as recomendações dos autores Byrne (2010), Hair et al. (2014), 

considerando-se como valores aceitáveis para os índices incrementais a partir de .90 e para os 

índices absolutos entre ≤.05 e ≤.08. Por fim, foi calculada a validade convergente, através da 

variância média extraída (VEM), considerando-se valores de VEM ≥.50. Para além da 

validade convergente, foi calculada a validade discriminante, assumindo bons valores quando 

o quadrado das correlações entre os fatores não é superior ao valor de VEM, bem como a 

fiabilidade compósita (FC), considerando-se valores ajustados a partir de .60, tal como 

recomendam Hair et al. (2014), Fornell e Larcker (1981). A análise foi realizada com recurso 

ao software AMOS 20.0. 

3. RESULTADOS 

Estudo 1 - Com a análise da tabela 1, verifica-se que os itens do questionário 

apresentaram fiabilidade temporal, visto que, os resultados evidenciados pelo coeficiente r de 

Pearson mostraram correlações positivas e significativas entre os itens nos dois momentos, 

salvo a exceção de dois itens que não mostram fiabilidade temporal. De acordo com Hair et 

al. (2014), Hill e Hill (2012), quando este pressuposto não se verifica os itens devem ser 

eliminados, pelo que adotamos estes procedimentos eliminando os itens A1 e A6. 

Tabela 1 – Análise correlacional teste-reteste (N = 210) 

ITENS 
M/SD 1ª 

momento 

M/SD 2º 

momento 
Valor r Valor p 

A1 3.92 ± .26 3.84 ± .36 .170 .077 

A2 3.90 ± .31 3.92 ± .27 .355 .000* 

A3 3.74 ± .46 3.70 ± .48 .408 .000* 

A4 3.61 ± .57 3.58 ± .56 .416 .000* 

A5 3.64 ± .50 3.70 ± .48 .438 .000* 

A6 3.69 ± .56 3.73 ± .45 .189 .059 

A7 3.65 ± .55 3.68 ± .48 .297 .000* 

A8 3.60 ± .52 3.56 ± .58 .308 .000* 

A9 3.58 ± .65 3.67 ± .55 .458 .000* 

A10 3.62 ± .59 3.61 ± .54 .274 .000* 

B1 3.34 ± .61 3.38 ± .53 .443 .000* 
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B2 3.78 ± .43 3.79 ± .42 .429 .000* 

B3 3.72 ± 0.47 3.76 ± .45 .420 .000* 

B4 3.77 ± .44 3.79 ± .41 .441 .000* 

B5 3.63 ± .49 3.67 ± .48 .499 .000* 

B6 3.85 ± .39 3.85 ± .39 .544 .000* 

B7 3.70 ± 0.49 3.72 ± .48 .543 .000* 

B8 3.70 ± .49 3.74 ± .46 .351 .000* 

B9 3.40 ± .58 3.44 ± .54 .459 .000* 

B10 3.49 ± .61 3.62 ± .52 .414 .000* 

B11 3.43 ± .61 3.40 ± .53 .432 .000* 

B12 3.40 ± .56 3.47 ± .53 .449 .000* 

B13 3.51 ± .59 3.55 ± .54 .340 .000* 

B14 3.64 ± .56 3.66 ± .50 .433 .000* 

B15 3.86 ± .36 3.90 ± .30 .403 .000* 

B16 3.51 ± .55 3.60 ± .51 .356 .000* 

B17 3.50 ± .61 3.58 ± . 56 .418 .000* 

B18 3.50 ± .61 3.60 ± .55 .472 .000* 

B19 3.63 ± .56 3.74 ± .45 .505 .000* 

B20 3.71 ± .50 3.75 ± .47 .384 .000* 

B21 3.42 ± .68 3.53 ± .62 .497 .000* 

B22 3.32 ± .69 3.41 ± .65 .619 .000* 

B23 3.50 ± .83 3.63 ± .69 .385 .000* 

B24 3.43 ± .63 3.59 ± .53 .489 .000* 

B25 3.42 ± .58 3.48 ± .56 .503 .000* 

B26 3.45 ± .58 3.50 ± .54 .470 .000* 

B27 3.49 ± .66 3.50 ± .61 .409 .000* 

B28 3.47 ± .57 3.45 ± .54 .456 .000* 

B29 3.65 ± .54 3.69 ± .50 .464 .000* 

B30 3.48 ± .56 3.49 ± .51 .473 .000* 

B31 3.40 ± .61 3.52 ± .56 .449 .000* 

B32 3.30 ± .71 3.40 ± .63 .485 .000* 

B33 3.54 ± .55 3.56 ± .54 .427 .000* 

B34 3.38 ± .57 3.40 ± .57 .572 .000* 

B35 3.46 ± .55 3.54 ± .53 .455 .000* 

B36 3.50 ± .56 3.59 ± .51 .471 .000* 

B37 3.39 ± .57 3.51 ± .56 .428 .000* 

B38 3.71 ± 53 3.80 ± .41 .425 .000* 

B39 3.84 ± .37 3.89 ± .31 .435 .000* 

*p <0.01    
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Estudo 2 - Relativamente à AFE, tal como demonstra a tabela 2, foram extraídos seis 

fatores, com eigenvalue ≥ 1.0, que justificam no seu conjunto 55.33% da variância total dos 

resultados, o que se considera bastante satisfatório em estudos desta natureza (Hair et al., 

2014). Por conseguinte, com esta análise foram eliminados 21 itens por serem cross-loadings 

e a diferença entre eles não ser igual ou superior a .15 (Hair et al., 2014; Worthington & 

Whittaker, 2006). Para além destes, foi eliminado mais um item, por apresentar uma 

comunalidade inferior a .40 (Item B23 - .29). Segundo Worthington e Whittaker (2006), 

quando tal procedimento acontece o item deve ser eliminado, pois uma grande parte da 

variância fica por explicar, ficando a solução encontrada com 25 itens. 

Tabela 2 – AFE com rotação oblimin direto (n=250)  

Fatores e Itens Comunalidade OP COG AMB EMO CG FIS 

1 – OPERACIONOAL (OP)        

B25 .586 .681      

B31 .446 .766      

B32 .529 .707      

B33 .626 .716      

B34 .557 .656      

2 – COGNITIVO (COG)        

B6 .628  .663     

B7 .483  .710     

B8 .612  .727     

B38 .588  .708     

3 – AMBIENTE (AMB)        

A2 .569   .584    

A4 .497   .514    

A5 .552   .645    

A9 .604   .650    

A10 .731   .659    

4 – EMOCIONAL (EMO)        

B2 .515    .633   

B4 .627    .734   

B15 .630    .718   

5 – COMPORTAMENTOS DE 

GRUPO (CG) 

       

B5 .629     .729  

B27 .551     .746  

B28 .533     .582  

6 – FISIOLÓGICO (FIS)        

B9 .478      .728 

B10 .410      .673 

B11 .604      .788 

B12 .622      .794 

B24 .496      .607 

Nº Itens  5 4 5 3 3 5 

Eigenvalue  7.34 2.13 1.49 1.23 1.12 1.08 

Variance (%)  28.2% 8.18 % 5.73% 4.74% 4.31% 4.16% 

Cronbach’s alfa  α=.79 α=.71 α=.60 α=.69 α=.62 α=.79 
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No que respeita aos pesos fatoriais nos respetivos fatores, os valores variam entre .514 

e .794, o que é considerado excelente por Kline (2011) e, consequentemente, todos os itens 

explicam pelo menos 25% da variância do fator latente. A consistência interna dos fatores 

revelou-se adequada, de acordo com os critérios adotados na metodologia, embora em três 

fatores tenha sido abaixo do recomendável, mas, como referido na metodologia, aceitamos 

valores iguais ou superiores a .60, critério mínimo aceitável, como estipula Hair et al. (2014). 

Observamos igualmente que a consistência interna não aumentava, caso os itens fossem 

eliminados. 

Por último, ao ser analisado o conteúdo semântico dos itens em cada um dos fatores, 

estes denominaram-se da seguinte forma: a dimensão 1 inclui informação sobre a parte 

operacional (OP), referente às práticas, aos processos, aos sistemas da atividade. A dimensão 

2 apresenta questões relacionadas à componente cognitiva (COG), referente à aquisição de 

conhecimento para a prática do canyoning, com a capacidade de processar informações para 

os processos de aprendizagem. A dimensão 3 referente ao ambiente (AMB), característico dos 

locais da prática, enquadramento da natureza, sem atuação do Homem. A dimensão 4 

apresenta afirmações no âmbito emocional (EMO) relativas à experiência afetiva, podendo 

aparecer de forma brusca e que é desencadeada por um objeto ou situação excitante, 

provocando reações no estados e processos emocionais do praticante. A dimensão 5 está 

relacionada com fatores de comportamentos de grupo (CG), conceito este referente à 

dinâmica de grupo, que é visto como um conjunto de pessoas que constroem laços entre elas, 

colocando a sua coesão no estar em conjunto. A dimensão 6 relativa à componente fisiológica 

(FIS), ou seja, a condição física de um atleta na sua componente morfológica, muscular, 

motora, cardiovascular e na sua condição de saúde. 

Estudo 3 - No que respeita à AFC, tal como ilustra a figura 1, verificam-se 

correlações positivas e significativas entre todos os fatores, variando entre .45 e .97. Por outro 

lado, verifica-se também validade fatorial pois todos os itens possuem um peso fatorial no 

respetivo fator e todos estatisticamente significativos (p< .05), que variam entre .48 e .78, 

explicando por isso uma boa percentagem da variância do fator latente.   
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Pela análise da tabela 3, observa-se que o modelo de medida apresentou valores de 

consistência interna ajustados, variando entre .60 e .79 (Fornell & Larcker, 1981). Verifica-se 

que o modelo de medida apresentou bons valores de consistência interna variando entre .67 e 

.91 (Hair et al., 2014). Relativamente à validade convergente, verificam-se problemas em 

todos os fatores, visto que, os valores de VEM são inferiores a .50 (Hair et al., 2014). Por sua 

vez, a validade discriminante também revelou problemas em quase todos os fatores, pois o 

quadrado das correlações, foi inferior ao valor de VEM, salvo as correlações entre os fatores 

OP-EMO (.38), EMO-CG (.33), EMO-FIS (.29), OG-AMB (.20) e OP-EMO (.38), onde o 

quadrado das correlações entre os fatores (r2) foi superior ao valor de VEM de ambos os 

fatores (Hair et al., 2014). 

Figura 1 - Parâmetros estandardizados do modelo de medida QPRCanyoning (6 fatores e 21 itens) 
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Tabela 3 – Consistência interna, validade convergente e discriminante e variância média extraída 

Fatores  FC VEM OP COG AMB EMO CG FIS 

OP .79 .44 1 - - - - - 

COG .60 .29 .47* 1 - - - - 

AMB .61 .34 .47* .20* 1 - - - 

EMO .71 .47 .38* .86* .20* 1 - - 

CG .65 .39 .88* .67* .57* .33* 1 - 

FIS .79 .46 .83* .52* .50* .29* .94* 1 

Legenda: FC= Fiabilidade compósita; VEM= Variância Média Extraída; OP=Operacional; COG=Cognitivo; 

AMB=Ambiente; EMO= Emocional; CG= Comportamentos de grupo; FIS=Fisiológico; * (r2) 

Como se pode observar na tabela 4, o modelo inicial não se ajustou de forma 

satisfatória aos dados. Desta forma, pela análise dos índices de modificação, foram 

eliminados quatro itens. Após este procedimento o modelo final apresentou um ajustamento 

razoável aos dados, de acordo com os valores de corte adotados na metodologia tanto para os 

índices incrementais CFI e TLI, como para os absolutos RMSEA e SRMR. 

Tabela 4 – Índices de ajustamento do modelo de medida analisados 

Modelos χ² f B-S χ²/df SRMR TLI CFI RMSEA 90% IC 

Modelo 1 (Inicial)  503.69 60 .000 .93 .065 .862 .883 .062 .054-.070 

Modelo 2 (Final) 318.65 174 .000 1.83 .056 .902 .915 .059 .048-.069 

Legenda: χ²: qui-quadrado; df: graus de liberdade; B-S - bootstrap <.005; χ²/df= qui-quadrado normalizado; 

SRMR= Standardized Root Mean Square Residual; TLI= Tucker Lewis Index; CFI= Comparative Fit Index; RMSEA= 

Root Mean Square Error of Approximation; 90% IC= interval de confiança.  

 

4. DISCUSSÃO 

Tendo por base do presente estudo validar o QPRCanyoning para avaliar os fatores de 

risco subjacentes à modalidade de canyoning, os resultados revelaram numa primeira 

instância fiabilidade temporal com a aplicação do teste-reteste, apresentando correlações 

significativas entre os dois momentos, em todos os itens com a exceção de dois (A1 e A6), 

que foram eliminados. De acordo com Hill e Hill (2012) e Martins (2011), este indicador 

revela que os itens são percecionados da mesma forma nos dois momentos, dando por isso 

robustez temporal ao questionário. 
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Para a AFT, foi utilizada a recomendação de Hill e Hill (2012), onde se sugere a 

aplicação do instrumento a pelo menos 30 sujeitos, pelo que no nosso caso foram utilizados 

210 inquiridos. 

Relativamente à AFE, revelaram boas qualidades psicométricas inciais, para um 

modelo de seis fatores com 25 itens. Em relação ao questionário inicialmente desenvolvido, 

que recorreu à metodologia Delphi, resultando em 49 itens, sendo dois eliminados com base 

no teste-reteste, tal como referido anteriormente, dos restantes 47 itens foram eliminados 21 

itens, derivado ao facto de apresentar cross-loadings e a diferença entre eles não ser superior a 

.15. Assim sendo, quando tal evidência acontece, o procedimento correto a utilizar é a sua 

eliminação (Hair et al., 2014; Worthington & Whittaker, 2006). Por outro lado, foi eliminado 

mais um item (B23), por apresentar uma comunalidade baixa (.29), de acordo com 

Worthington e Whittaker (2006), que nos sugerem eliminar itens com uma comunalidade 

inferior a .40. 

Foram usadas duas amostras independentes, uma para a AFE e outra para a AFC, visto 

que não é apropriado utilizar a mesma amostra da AFE para AFC, pois os problemas 

encontrados na AFE podem ser capitalizados para a AFC quando utilizada a mesma amostra 

(Kline, 2011). 

Os resultados da AFC revelaram que, numa primeira instância o modelo precedente da 

AFE não se ajustou satisfatoriamente aos dados, de acordo com os pressupostos estipulados 

na metodologia (Byrne, 2010; Hair et al., 2014). Desta forma, com base na análise dos índices 

de modificação foram eliminados quatro itens (A4, A2, B38 e B11), pelo facto de 

apresentarem valores residuais demasiados altos, pelo que estavam a contribuir para o 

desajustamento do modelo, daí a sua eliminação, tal como é sugerido por Byrne (2010). Após 

este procedimento o modelo ajustou-se satisfatoriamente aos dados, para os índices de 

ajustamento e consequentes valores de corte adotados na metodologia (Byrne, 2010; Hair et 

al., 2014). No que respeita à fiabilidade compósita, todos os fatores revelaram uma 

consistência interna adequada, com valores de FC a variar entre .60 e .70 (Fornell & Larcker, 

1981), que por sua vez, revelam validade fatorial, na medida em que todos os itens possuem 

um peso fatorial no respetivo fator, variando entre .48 e .79, explicando por isso uma grande 

parte da variância do fator latente (Hair et al., 2014). 
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Por outro lado, verificam-se problemas de validade convergente em todos os fatores, o 

que significa que os itens não estão a convergir/associados fortemente a estes fatores. No 

entanto, todos os itens apresentam um peso fatorial ajustado e são estatisticamente 

significativos no respetivo fator, o que de acordo com Hair et al. (2014), é um ótimo 

indicador de validade convergente. Para além disso, de acordo com Byrne (2010), nenhum 

dos itens revelou ser um cross-loading, nem apresentou valores residuais altos, sendo por isso 

um indicador de ajustamento dos itens nos fatores. 

Não obstante, verificaram-se ainda problemas de validade discriminante entre 

praticamente todos os fatores, tal como demonstra a tabela III, o que pode significar que os 

fatores não são suficientemente distintos uns dos outros (Fornell & Larcker, 1981; Hair et al., 

2014). Esta evidência poderá estar associada ao facto do questionário ter sido construído de 

raiz, com base no que a literatura refere e com a ajuda de especialistas e praticantes da área do 

canyoning, elementos de grupos de Intervenção e/ou resgate, investigadores da área do risco e 

de desporto natureza e aventura (DNA).  

Apesar do questionário ter sido desenvolvido com a ajuda de um modelo teórico, este 

não é especificamente para a área do canyoning, mas sim enquadrado no DNA, envolvendo 

modalidades distintas, desde a escalada, rafting, alpinismo, entre muitas outras, tendo 

igualmente lacunas na robustez científica (Ayora, 2012; Ennes, 2013).  

O que pode igualmente influenciar os resultados na validade discriminante é o facto 

dos fatores de risco na modalidade do canyoning não serem percecionados de forma isolada, 

ou seja, nunca acontece um de cada vez, mas sim vários em simultâneo, estando estes fatores 

interligados uns com os outros, tal como Ayora (2011) apresenta na teoria dos círculos 

concêntricos. Este mesmo autor, esclarece que os fatores não são estanques e são 

imprevisíveis, sendo um sistema dinâmico, podendo haver mudanças nos fatores no próprio 

decorrer da atividade, colocando o sujeito/praticante em risco.  

 

5. CONCLUSÃO 

Com o processo de validação interna do QPRCanyoning, este é reduzido de 49 para 21 

itens, mostrando a importância deste género de estudo, pois os resultados obtidos e as 

conclusões retiradas refletem uma forma mais assertiva de aplicar o questionário.  
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O facto de os valores terem apresentado fragilidade na validade discriminante, dá a 

entender que pode haver problemas de interpretação dos resultados. No entanto é de salientar 

que não foi encontrada nenhuma ferramenta que possa avaliar a perceção do risco na prática 

do canyoning, por parte dos praticantes, pelo que este questionário pode ser visto como o 

início de um caminho a ser desenvolvido. De salientar que este questionário só está 

desenvolvido e validado para a população portuguesa e espanhola, sabendo que pode haver 

alterações nas dimensões em outros países. Pesquisas adicionais são necessárias de forma a 

fornecer a análise de viabilidade desta avaliação e para adaptar e replicar esta ferramenta para 

outros países. 
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CAPÍTULO IV – DISCUSSÃO GERAL  
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1. Discussão geral 

Nesta investigação confirmaram-se alguns dados, obtiveram-se algumas informações 

novas, desenvolveu-se uma ferramenta de avaliação da Perceção do Risco no Canyoning 

(QPRCanyoning), e procedeu-se à sua validação. Este estudo poderá ajudar na formação de 

treinadores de canyoning, tal como no ensino e desenvolvimento da modalidade. 

No primeiro estudo, ao pretendermos identificar os fatores de risco existentes na 

prática do canyoning, com base na literatura e com o apoio de praticantes experientes, 

encontramos algumas diferenças entre o que há na literatura e o que é observado pelo 

praticante. Estas diferenças podem surgir pelo facto de na literatura não ter sido encontrado 

algo tão específico sobre fatores de risco para a prática do canyoning.  

Embora existam alguns estudos na área do risco e da perceção do mesmo (Ayora, 

2011; Ennes, 2013; Nichols, 2000), esta é ainda escassa no desporto de natureza e aventura, 

principalmente numa modalidade tão específica como é o canyoning, daí a importância de 

preencher esta lacuna da literatura, ou seja, sabermos quais os verdadeiros fatores de risco na 

prática da modalidade. 

No que diz respeito ao praticante de canyoning, estudamos o risco ao qual o sujeito se 

expõe, motivo pelo qual tipificamos os fatores de risco, tal como a literatura os classifica, em 

duas categorias: fatores ambientais, provocados pela natureza; e fatores humanos, provocados 

unicamente pelo Homem (Ayora, 2011; EEAM, 2001; Ennes, 2013). 

Após a fase do trabalho de campo que consistiu na recolha de dados relativamente à 

representação mental que os praticantes têm sobre o risco no canyoning, utilizando para tal 

uma metodologia qualitativa, e analisando esta com um software de suporte para pesquisa de 

métodos qualitativos e mistos - NVivo10, verificamos que não foram introduzidas dimensões 

nos fatores ambientais, mas foram introduzidas, pelos nossos inquiridos, duas dimensões nos 

fatores humanos, a dimensão “comportamentos de grupo” e a dimensão “meios de socorro”. 

Também dentro dos fatores humanos, subdividiram a dimensão “operacionais”, em 

“material”; “técnica”; e “planeamento”. Com estas alterações, ficamos com um novo 

constructo sobre os fatores de risco, especificamente para a prática do canyoning (ver figura 

6). 
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Relativamente à dimensão “comportamentos de grupo”, é importante abordar a temática 

da dinâmica de grupo e apresentar algumas noções básicas para que possamos entrar na 

compreensão do valor do trabalho em equipa e do comportamento do grupo. 

Mucchielli (2012) expõe o conceito de dinâmica de grupo como um conjunto de pessoas 

que constroem laços entre elas, colocando a sua coesão no estar em conjunto. Mucchielli 

(2012) afirma também que em toda a estrutura de grupo descobrimos interações entre os 

membros do grupo.  

Estas foram ideias indicadas por alguns dos inquiridos, que nos falam da importância 

dos companheiros. Sem isto pode haver limitações nas interações de grupo, o que pode 

sujeitar os praticantes a riscos acrescidos. Dentro desta perspetiva, verificamos que os 

comportamentos de grupo revelam um certo grau de importância para o nosso trabalho de 

formação e prática da modalidade. 

Todos nós constatamos que as interações entre o grupo e os membros que o compõem 

são múltiplas e das mais variadas. Estamos perante um sistema interativo que é difícil analisar 

em separado. O conjunto do grupo e sujeito interagem em permanência na execução das suas 

tarefas. Fazemos referência implícita e explicitamente ao efeito do grupo sobre o indivíduo 

(Aebischer & Oberlé, 2012). 
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Figura 6 – Fatores de risco no canyoning. 
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Dentro desta perspetiva, a representação da pertença ou referência ao grupo pode 

favorecer certas atitudes de uma pessoa, crenças ou opiniões. Esta influência/representação do 

grupo pode tornar-se uma pressão constante nas representações e ações individuais, sobretudo 

quando se trata de equipas que praticam desportos de natureza e aventura (Ducasse & 

Chamalidis, 2006). O grupo facilita as mudanças de comportamentos individuais e atitudes do 

grupo (Ripoll, 2012). Em todo o grupo se criam regras que todos devem respeitar, seja qual 

for a sua forma, como as pressões de conformidade definidas pela solidariedade entre o grupo 

de praticantes de canyoning (Augustinova & Oberlé, 2013). 

Das 148 proposições apresentadas pelos inquiridos, 17% são referentes aos fatores 

ambientais e 83% são referentes aos fatores humanos. Destes 83%, 46% são referentes à 

dimensão “operacionais”, sendo considerada pelos inquiridos a dimensão mais importante a 

ter em conta no que diz respeito aos fatores de risco.  

Como tal, a equipa de investigadores decidiu subdividir a dimensão “operacionais”, em 

“material”, “técnica” e “planeamento”, com um intuito de melhor identificar os riscos em 

cada um destes parâmetros. 

Quando os inquiridos fizeram referência ao “material” veem este como um fator a ter 

em conta quando abordamos a temática do risco. Observam que por vezes o material 

encontra-se em mau estado, ou existe falta de material para uma atividade correta e segura, ou 

até mesmo a utilização de material inapropriado para o canyoning, utilizando material 

específico de outras atividades de DNA. 

A escolha de determinado equipamento por parte do praticante deve ter em conta a 

minimização dos riscos na modalidade (Pereira, 2013). O equipamento é um fator 

preponderante para a redução dos riscos na prática de qualquer atividade de DNA, incluindo o 

canyoning. O equipamento tem vindo ao longo dos anos a ajudar a melhorar e a diminuir os 

riscos neste tipo de atividades, reduzindo assim os acidentes/incidentes, mas tem de haver um 

papel determinante no que diz respeito à aquisição de material específico para cada 

modalidade de DNA, por parte do praticante, por forma a ter o equipamento adequado (Sman, 

Marle, Eckhardt, & Aken, 2003). 

Se forem aplicadas as normas europeias, nomeadamente a EN 365:2004/AC:2006, pelo 

praticante, alguns dos pontos referenciados pelos inquiridos não serão observados, pois esta 
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norma especifica os requisitos gerais para utilização, manutenção, exame periódico, 

reparação, marcação e embalagem, alertando a obrigatoriedade da realização de pelo menos 

uma verificação anual, por pessoas competentes, aos equipamentos de proteção. 

Ao referirmo-nos à “técnica”, esta é vista como relevante por grande parte dos 

inquiridos e foi a dimensão que mais referências obteve por parte dos mesmos, num total de 

20% sobre as 148 proposições apresentadas. É igualmente relevante percebermos em 

específico como é tratada esta dimensão por parte dos praticantes.  

Um dos inquiridos faz referência ao “desconhecimento de técnicas de progressão 

vertical. A descida do rio requer conhecimento de técnicas de descida (...)”, tema este 

abordado na iniciação da prática da modalidade como é suportado pelo Manual de Descenso 

de Cañones (EFDC & FFE, 1999) e o Manual Técnico de Descenso de Cañones (EFDC & 

FFE, 2001).  

Foi abordada, por mais do que um inquirido, a importância do autossocorro, tal como 

nos dizem Montesa e García (2005), em qualquer atividade de montanha, o auto-resgate é a 

parte que todos os praticantes devem conhecer, pois por mais cuidados que se tenha, há 

fatores que não conseguiremos controlar, logo, se estiverem preparados tecnicamente, podem 

ter a necessidade de pôr em prática estes conhecimentos de auto-resgate.  

Ter conhecimento de alguns conceitos gerais sobre aspetos do fluido que corre nos 

leitos dos rios, tal como a velocidade, a carga de transporte e a sua influência no caudal, assim 

como os fenómenos e a análise dos movimentos de água, tomando as decisões perante tais 

observações, como é referido por Ortega (2009), são aspetos também referenciados como 

comportamentos técnicos por parte dos inquiridos.  

Outro comportamento técnico, referenciado por um dos inquiridos, é o 

“desconhecimento da técnica de salto”, uma vez que estes são vistos como aspetos lúdicos da 

descida de canyoning, permitindo ultrapassar cascatas sem utilizar manobras com cordas 

(EFDC & FFE, 2001).  

“Outros dos acidentes que ocorrem com resultado em morte de desportistas por 

afogamento são os rapeis com caudal, devido a um manejo incorreto da corda. Em muitos 

rapeis não são instalados sistemas dinâmicos, nem se coloca a corda com as medidas 

necessárias, não dando importância à grande quantidade de corda que fica dentro da poça”. 
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Esta ideia é partilhada por mais inquiridos e reforçada com a literatura por Acerete et al. 

(2013), no manual de descenso de barrancos técnicas avançadas. 

Após estes dados na área técnica, reconhecemos que a segurança das atividades passa 

pela formação contínua, pelo seu treino e pela atualização de conhecimento. Esta análise deu 

a entender que ainda existe o improviso, pois não existe um conhecimento suficiente que 

permita identificar e percecionar o que estão a executar e as consequências que tais atos 

podem ter (Silva, 2010). 

O “planeamento” adequado no canyoning leva a que na maioria das vezes o risco seja 

diminuído, desde que seja bem feito. Este procedimento deve ser visto como imprescindível 

antes de sair para a atividade.  

Muitos dos nossos inquiridos referenciaram a falta de planeamento, a má preparação da 

atividade, a falta de previsão, o não avaliar bem a informação disponível, como lacunas 

graves no tema do planeamento. 

Para nós investigadores, tal como sustentamos com a literatura que apresentamos no 

capítulo I desta tese, é fundamental, antes de qualquer atividade, haver o conhecimento do 

grupo que vai fazer a atividade, no que respeita às suas capacidades técnicas, físicas, 

emocionais/psicológicas e cognitivas. 

Após estes conhecimentos, passamos por um bom estudo do local de prática, estudando 

o croqui que nos dá imensa informação sobre o grau de compromisso/continuidade, a 

dificuldade do traçado ao nível da verticalidade e parte aquática. A logística do ponto inicial 

em relação ao ponto final, tal como o tempo de aproximação, descida do traçado, e retorno. 

Ao analisar o desenho do croqui o praticante consegue observar quantos rapeis existem, as 

suas características, e os seus tamanhos, tal como alguns pontos críticos, com a ajuda de uma 

legenda com a sinalética utilizada na imagem. As escapatórias também estão por hábito 

assinaladas no croqui.  

O estudo da meteorologia do local de prática, tal como toda a zona onde a bacia 

hidrográfica do rio está inserida, para podermos saber o estado do tempo e o que pode ocorrer, 

é também um ponto fulcral da segurança. 
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Posteriormente ao estudo do traçado com a ajuda do croqui, deveremos tentar obter 

informações de um praticante local, para saber se há alterações recentes no traçado e quais as 

condições que neste momento o percurso tem. Nesta conversa é importante sabermos qual o 

caudal do rio/ribeiro no momento da atividade e quais as características aquáticas que os 

praticantes vão encontrar. 

Após este estudo, os praticantes devem escolher qual o equipamento de proteção 

individual (EPI) necessário e qual o equipamento de proteção coletivo (EPC) que é necessário 

para a equipa descer com toda a segurança. 

Antes de começar a atividade, deve-se informar alguém próximo (amigo ou familiar) de 

quantos elementos fazem parte da equipa, para que local vão, por onde vão e quando preveem 

voltar. No final da atividade devem informar a pessoa que ficou com esta informação de que 

terminaram a atividade. 

Entre o material necessário e obrigatório para a realização da atividade de canyoning 

constam: o bidão estanque, o telemóvel ou rádio com bateria carregada, o número de telefone 

de emergência local, o kit de primeiros socorros, a manta de sobrevivência, comida, água, o 

EPI e o EPC adequado às características do canyoning. 

Este estudo deu-nos conhecimento relevante para desenvolvermos o segundo estudo, 

que consistiu no desenvolvimento de uma ferramenta capaz de analisar a perceção do risco no 

canyoning, e o apoio teórico desse mesmo desenvolvimento através da metodologia Delphi. 

A metodologia Delphi por nós adotada foi realizada em três rondas, mas pode ser feita 

em mais rondas se assim for necessário (Green, 2014; Hsu & Sandford, 2007; Landeta, 2006). 

A principal pergunta que foi apresentada aos intervenientes foi: quais os fatores que podemos 

classificar como fatores de risco para a prática do canyoning?  

Dos 60 elementos da equipa de especialistas que participaram no processo Delphi, 35 

são portugueses e 25 espanhóis. Esta equipa envolveu-se no estudo, apresentando no total das 

três rondas, 318 sugestões de melhoria para o desenvolvimento do QPRCanyoning.  

O motivo que nos levou a identificar as duas dimensões, fatores ambientais e humanos, 

vai ao encontro do estudo 1, apresentado anteriormente. Ao observar os fatores ambientais 

propostos na primeira ronda em relação aos fatores humanos, verificamos que existem 74% 
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de fatores humanos e apenas 26% de fatores ambientais. O grupo de trabalho teve a 

possibilidade de apresentar novos itens, e, no final das três rondas, verificamos que estes se 

focam mais nos fatores humanos, tendo o resultado final ficado com 80% de itens 

relacionados com os fatores humanos e apenas 20% com os fatores ambientais.  

É interessante relacionar estes resultados com o estudo 1, pois como aí constatamos, 

17% das proposições dadas pelo grupo de praticantes experientes são situadas nos fatores 

ambientais e no estudo 2, são situadas nestes fatores ambientais 20%. No que diz respeito aos 

fatores humanos, o grupo de praticantes experientes do estudo 1 coloca 83% das proposições 

nesses fatores e o grupo de inquiridos do estudo 2 coloca 80% dos itens nestes fatores. Mais 

uma vez observamos esta discrepância pela quantidade de perigos inerentes ao ser humano, 

tendo estes mais variáveis e com relações entre eles, no que diz respeito às capacidades 

operacionais, físicas, emocionais/psicológicas e cognitivas (Acerete et al., 2013; Charletty, 

Gudefin, Hugon, & Beaudon, 2004; EFDC & FFE, 2001; Ennes, 2013; Sierra, 2001). 

Como resultado do nosso processo Delphi, surge o QPRCanyoning, composto por 49 

itens, que comporta na área dos fatores ambientais 10 itens, e na área destinada aos fatores 

humanos 39 itens. 

O nosso terceiro estudo vem, de alguma forma, dar robustez à ferramenta 

QPRCanyoning, desenvolvida no estudo 2. Quisemos obter uma validação de conteúdo 

utilizando a análise da fiabilidade temporal, realizando o teste de coeficiente de correlação de 

Pearson, averiguando se duas variáveis estão associadas. Este teste foi aplicado a 210 

praticantes de canyoning, 101 (48.1%) portugueses e 109 (51.9%) espanhóis, sendo 41 

(19.5%) do género feminino e 169 (80.5%) do género masculino. A média de idades está 

compreendida entre 18 e 57 anos (36.21 ± 7.92) e com uma média de anos de prática da 

modalidade de 9.66 ± 7.03. Hill e Hill (2012), sugerem a aplicação deste instrumento a pelo 

menos 30 sujeitos, pelo que, no nosso caso, foi utilizada uma amostra dentro do sugerido. 

Os resultados obtidos pelo coeficiente r de Pearson mostraram correlações positivas e 

significativas entre praticamente todos os itens nos dois momentos, salvo a exceção de dois 

itens que não mostram fiabilidade temporal, A1 e A6. De acordo com Hair et al. (2014) e Hill 

e Hill (2012), quando este pressuposto não se verifica, os itens devem ser eliminados, daí ter 

sido esse o nosso procedimento. Com isto, o QPRCanyoning que tinha 49 itens, foi reduzido 

para 47 itens. 
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Após a análise da fiabilidade temporal, aplicamos a AFE no questionário ajustado a 47 

itens, com o intuito de encontrar e analisar o número de dimensões. Esta análise irá dar 

origem a uma estrutura do conjunto de variáveis que ponderam as respostas altamente 

correlacionadas, sendo capaz de resumir a informação presente nestas variáveis, num número 

reduzidos de dimensões. Na AFE, a amostra foi constituída por 250 praticantes de canyoning, 

115 (46%) portugueses e 135 (54%) espanhóis, sendo 45 (18%) do género feminino e 205 

(82%) do género masculino. A média de idades é de 36 ± 7.57 e com uma média de anos de 

prática da modalidade de 9.56 ± 6.91. Considerou-se o rácio mínimo recomendável 5:1 

(número de sujeitos por cada item do questionário), recomendado para este tipo de análises 

por Hair et al. (2014), sendo a nossa amostra, desta forma, suficiente.  

Relativamente aos resultados obtidos, foram extraídas seis dimensões: a dimensão 1 

inclui informação sobre a parte operacional (OP), referente às práticas, aos processos, aos 

sistemas da atividade. A dimensão 2 apresenta questões relacionadas com a componente 

cognitiva (COG), referente à aquisição de conhecimentos para a prática do canyoning, com a 

capacidade de processar informações para os processos de aprendizagem. A dimensão 3 

referente ao ambiente (AMB), características dos locais da prática, enquadramento da 

natureza, sem atuação do Homem. A dimensão 4 apresenta afirmações no âmbito emocional 

(EMO), relativas à experiência afetiva, podendo aparecer de forma brusca e que é 

desencadeada por um objeto ou situação excitante, provocando reações nos estados e 

processos emocionais do praticante. A dimensão 5 está relacionada com fatores de 

comportamentos de grupo (CG), conceito este referente à dinâmica de grupo, que é visto 

como um conjunto de pessoas que constroem laços entre elas, colocando a sua coesão no estar 

em conjunto. A dimensão 6 é relativa à componente fisiológica (FIS), ou seja, a condição 

física de um atleta na sua componente morfológica, muscular, motora, cardiovascular e a sua 

condição de saúde.  

Por conseguinte, com esta análise foram eliminados 21 itens por serem cross-loadings e 

a diferença entre eles não ser igual ou superior a .15 (Hair et al., 2014; Worthinghton & 

Whitakker, 2006). Para além disto foi eliminado mais um item, por apresentar uma 

comunalidade inferior a .40 (Item B23 - .29). Segundo Worthington e Whitakker (2006), 

quando tal procedimento acontece o item deve ser eliminado, pois uma grande parte da 

variância fica por explicar, ficando o QPRCanyoning com 25 itens. 
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Por último, aplicamos a AFC para criar, ajustar e avaliar a qualidade de ajustamento do 

modelo. Tivemos a preocupação de não utilizar a mesma amostra da AFE, uma vez que não é 

apropriado, pois os problemas encontrados na AFE podem ser capitalizados para a AFC, 

quando utilizada a mesma amostra. Esta foi constituída por 247 praticantes de canyoning, 119 

(48.2%) portugueses e 128 (51.8%) espanhóis, sendo 46 (18.6%) do género feminino e 201 

(81.4%) do género masculino. A média de idades é de 36.18 ± 7.69 e com uma média de anos 

de prática da modalidade de 9.70 ± 7.07. 

O modelo inicial não se ajustou de forma satisfatória aos dados. Desta forma, pela 

análise dos índices de modificação, foram eliminados quatro itens (A2, A4, B11 e B38). Após 

este procedimento o modelo final apresentou um ajustamento razoável aos dados, de acordo 

com os valores de corte adotados na metodologia, tanto para os índices incrementais, CFI e 

TLI, como para os absolutos, RMSEA e SRMR. 

Após este processo, chegamos ao final com o QPRCanyoning validado com um total de 

21 itens, distribuídos por seis dimensões. Este estudo, mostra a importância da validação, pois 

os resultados obtidos e as conclusões retiradas refletem uma forma mais assertiva para aplicar 

o questionário. Apesar dos valores terem apresentado fragilidade na validade discriminante, 

dando a entender que possa haver problemas de interpretação dos resultados, é de salientar 

que não foi encontrada nenhuma ferramenta que possa avaliar a perceção do risco na prática 

do canyoning, por parte dos praticantes. Este questionário pode ser visto como o início de um 

caminho a ser desenvolvido.  

É importante salientar que a ferramenta por nós desenvolvida pode não gerar consenso 

em todas as zonas do mundo. Esta foi apenas desenvolvida e com validação de conteúdo para 

a população portuguesa e espanhola, sabendo que outros fatores de risco podem ser mais 

relevantes em outras latitudes do planeta (Bentley & Haslam, 2001; Bentley, Cater, & Page, 

2010). Pesquisas adicionais são necessárias para fornecer a análise de viabilidade dessa 

avaliação e para adaptar e replicar esta ferramenta para outras circunstâncias. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES GERAIS 
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1. Conclusões gerais 

A motivação, o interesse e a vontade de obter mais conhecimento sobre os riscos no 

desporto de natureza e aventura, particularmente na modalidade de canyoning, assim como o 

interesse em aceder à compreensão e conhecimento dos constructos da perceção do risco nos 

praticantes de canyoning, foram pontos de partida para a concretização deste estudo. 

Neste sentido, assumimos como objetivo de estudo a identificação dos fatores de risco 

para a prática do canyoning, assim como desenvolver e validar uma ferramenta que avalie a 

perceção do risco por parte do praticante.  

Sentimos que há uma carência de pesquisas na área do DNA, principalmente quando 

filtramos ainda mais as modalidades que o comportam, como é o caso da modalidade por nós 

selecionada - canyoning. 

Assim, para nós, faz todo o sentido podermos fortalecer esta área de estudo, sendo uma 

modalidade em crescimento, e que tem vindo a comprovar os seus riscos de uma forma mais 

drástica, com o crescente número de vítimas. 

Pretendemos construir conhecimento mais alargado e sustentado, sob uma perspetiva do 

risco para a compreensão de algumas tomadas de decisão, podendo assim desenvolver outro 

tipo de ferramenta com o intuito de ajudar os praticantes a melhorar o desempenho no que diz 

respeito à sua segurança. 

A diversidade e a riqueza dos resultados obtidos, em consequência da integração dos 

três estudos, com o conhecimento adquirido pelo estado da arte da investigação neste campo 

de estudo, permitem-nos construir uma compreensão sobre o risco na prática da modalidade 

de canyoning, facultando-nos uma riqueza de informações pertinentes que vêm enriquecer e 

ajudar a preencher lacunas de conhecimentos associados à prática da modalidade. 

Perante o objetivo inicial, emergiu a necessidade de compreender quais os fatores de 

riscos identificados na literatura. Numa modalidade tão específica como é o canyoning, não 

foram por nós encontrados na literatura tais fatores, mas foram encontrados estudos que 

identificam os fatores de risco provenientes do DNA. Com a ajuda desta informação, e com a 

identificação dos fatores perante uma equipa de praticantes experientes, conseguimos 

encontrar pontes de entendimento entre o que a literatura diz e o que os praticantes sentem, 
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considerando mais alguns fatores a ter em ponderação por parte da equipa de praticantes 

experientes.  

Para o desenvolvimento do QPRCanyoning, tivemos a preocupação de reunir na equipa 

uma visão de portugueses e espanhóis em três grandes áreas: praticantes, grupo de 

intervenção e/ou resgate e académicos. Devido à heterogeneidade dos seus intervenientes e à 

sua vasta experiência adquirida ao longo dos anos, os membros do painel foram capazes de 

analisar uma ampla gama de fatores e apresentar vastos comentários e novas ideias, o que nos 

permitiu usar os seus conhecimentos para modificar e apresentar novas proposições para o 

questionário final. Este questionário, desenvolvido por uma equipa de 59 pessoas, é composto 

por 49 itens retidos após um consenso entre todos. 

Após termos chegado a este questionário, foi importante termos feito a sua validação, 

chegando à conclusão que o questionário tinha, de forma válida, 21 itens, distribuídos por 6 

dimensões, que rapidamente foram enquadrados com a realidade da investigação feita no 1º 

estudo. Podemos considerar que este questionário se encontra adequado para  aplicação a 

praticantes de canyoning. 

Esta proximidade estabelecida com os diversos intervenientes possibilitou-nos 

estabelecer uma teia de contactos muito vasta, com diversos especialistas da área de 

intervenção nos terrenos da prática do canyoning, desde praticantes, académicos da área, até 

mesmo os grupos de intervenção e socorro do território nacional e espanhol, com os quais 

partilhamos experiências e opiniões resultando num abrangente conjunto de informações 

válidas para futuras pesquisas. Neste sentido importa salientar que, para além dos dados 

apresentados neste trabalho, ainda existe informação suscetível de ser analisada, podendo vir 

a enriquecer e a complementar os dados recolhidos e apresentados neste trabalho.   

Reconhecemos e agradecemos a acessibilidade apresentada pelas federações, clubes, 

praticantes da modalidade e às instituições académicas que demonstraram total abertura e 

sinceridade para partilhar os seus conhecimentos, experiências e a sua forma de ver a 

modalidade e os seus riscos inerentes à prática. 

Esta tese evidenciou: 
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1- observamos que os fatores de risco no DNA são divididos em fatores ambientais e 

humanos, tendo sido identificadas 3 dimensões nos fatores ambientais e 4 dimensões 

nos fatores humanos; 

2- confirmaram-se as mesmas subdivisões nos fatores ambientais, mas acrescentamos 

nos fatores humanos a proposição “comportamentos de grupo” e “meios de socorro”. 

Na subdivisão “operacionais”, dividimos em “planeamento”, “técnica” e “material”; 

3- desenvolvemos o QPRCanyoning, com um total de 49 proposições aprovadas por 75% 

ou mais dos especialistas existentes no processo de desenvolvimento do questionário 

(59 elementos); 

4- os itens que apresentavam uma ausência de correlação entre os dois momentos da 

aplicação do questionário, p > .05, foram retirados, ficando assim com 46 itens;  

5- a AFE foi desenvolvida através da seleção dos itens com maior peso fatorial, em que 

nos deparamos com 6 dimensões, as quais, com a ajuda da literatura, conseguimos 

identificar e caracterizar, ficando com um total de 25 itens;  

6- foram eliminados 4 itens, sendo os restantes estatisticamente significativos (p > .05), 

ficando o questionário final com um total de 21 itens. 

 

Os resultados obtidos podem ser aproveitados para o domínio da prática da modalidade 

de forma mais segura, podendo ajudar os treinadores, monitores e guias deste género de 

atividades, uma vez que reforçam a forma de atuar no terreno, com um suporte mais teórico e 

enquadrado com a ciência. 

Do mesmo modo, ao identificarmos os fatores de risco com influência preponderante à 

prática mais segura no canyoning, é possível observar e subdividir a perceção do risco 

inerente a um determinado grupo de praticantes em 6 dimensões (operacional, cognitivo, 

ambiental, emocional, comportamentos de grupo e fisiológico). 

Os dados deste estudo podem reforçar a consciencialização para necessidade de uma 

melhor compreensão da modalidade, assim como apontar algumas linhas de ideias a 

desenvolver, quer por instituições, clubes, formadores, académicos quer pelos atletas que 

querem estar mais conscientes dos perigos aos quais estão sujeitos.  
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Cientes de todas as limitações postas em evidência ao longo deste estudo, procuramos 

de maneira adequada deixar a porta aberta para que futuras investigações sejam elaboradas 

para tornar a prática do canyoning mais atraente e mais segura. 
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