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RESUMO  

O artigo é parte integrante de projeto de pesquisa coordenado pelo Centro de 

Pesquisa do Pantanal/CPP, “Ciência e Sociedade no Pantanal: integrando 

conhecimentos para a sustentabilidade socioambiental”. O projeto é composto por 

seis eixos de pesquisas distintos onde o foco principal está baseado em estratégias 

de desenvolvimento para o Pantanal com enfoque na relação sociedade-natureza e 

sustentabilidade. Pantanal é considerado a maior área úmida do Planeta, localizado 

no centro da América do Sul, contém em seu interior conflitos relacionados ao uso e 

conservação da natureza. A reflexão aqui proposta se refere a um dos subprojetos: 

Turismo no Pantanal e a Capacidade de Suporte. Foi produzida metodologia de 

capacidade de suporte para o turismo no Pantanal utilizando como principio a 

participação das populações locais na definição das praticas turísticas identificadas e 

as estratégias para definir práticas de uso dos ambientes analisados pelo turismo. 

Foram realizadas oficinas de trabalho junto a comunidades do Pantanal na produção 

de cartas de riscos ambientais validadas nas oficinas. O resultado foi a construção de 

uma metodologia participativa de capacidade de suporte para áreas naturais 

considerando o rural e o urbano no Pantanal brasileiro.  

Palavras - Chave: Desenvolvimento; Natureza; Pantanal; Turismo; Sociedade.  

 

ABSTRACT 

The article is an integral part of a research project coordinated by the Pantanal / CPP 

Research Center, "Science and Society in the Pantanal: integrating knowledge for 

social and environmental sustainability". The project is composed of six distinct 

research axes where the main focus is based on development strategies for the 

Pantanal with a focus on the relationship between nature and sustainability. Pantanal 

is considered the largest wetland of the Planet, located in the center of South America, 

contains in its interior conflicts related to the use and conservation of nature. The 

reflection proposed here refers to one of the subprojects: Tourism in the Pantanal and 

Support Capacity. It was produced a methodology of support capacity for tourism in 

the Pantanal using as a principle the participation of local populations in the definition 
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of identified tourist practices and strategies to define practices of use of the 

environments analyzed by tourism. Workshops were held with Pantanal communities 

and the production of environmental risk letters validated in the workshops. The result 

was the construction of a participative methodology of support capacity for natural 

areas considering the rural and the urban in the Brazilian Pantanal. 

Keywords: Development; Nature; Pantanal; Tourism; Society. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste texto é apresentar os resultados de levantamentos realizados no 

projeto “Capacidade de suporte e sustentabilidade do turismo no Pantanal”3, que é o 

componente 5 do projeto: Ciência e Sociedade no Pantanal: integrando 

conhecimentos para a sustentabilidade socioambiental, coordenado pelo Centro de 

Pesquisa do Pantanal e financiado pela Financiadora de Estudo e Projetos (FINEP). 

O projeto tem como objetivo geral: Contribuir para a sustentabilidade sócio-

econômico-ecológica da planície pantaneira, buscando a melhoria da qualidade de 

vida das populações locais, e o componente 5, especificamente, participa deste 

objetivo geral ao analisar e propor ações visando qualificar, no sentido socioambiental, 

a prática turística no Pantanal.  

A estratégia de levantamento do projeto estabeleceu 3 etapas: durante o período de 

maio a novembro de 2014, foram levantadas e catalogadas publicações cientificas 

que tratam do turismo no Pantanal disponibilizadas na rede mundial de internet  e nas 

bibliotecas das Universidade e Centros de Pesquisas localizadas no Mato Grosso e 

no Mato Grosso do Sul; no período de novembro de 2014 a dezembro de 2015, foram 

realizadas oficinas de construção de metodologia de capacidade de suporte 

                                                           
3 A equipe de pesquisadores deste componente é constituida por pesquisadores com diferentes 

formações e instituições: Silvana Aparecida Lucato Moretti (geógrafa, UEMS); Alavaro Banducci Junior 

(antropólogo, UFMS); Edvaldo Cesar Moretti (geógrafo, UFGD); Gizelle Prado (geógrafa, Rede 

Estadual de Ensino do Mato Grosso); Heros Lobo (Turismologo, UFSC); Mara Aline Ribeiro (Geógrafa, 

UFMS); Jaime Okamura (CPP). 
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participativa; de janeiro de 2016 a julho de 2017 foram realizadas oficinas de aplicação 

da metodologia participativa de capacidade de suporte para o turismo no Pantanal. 

 

2. LEVANTAMENTO DE OBRAS PUBLICADAS SOBRE TURISMO 

NO PANTANAL E RELAÇÃO COM CAPACIDADE DE SUPORTE. 

A primeira etapa da pesquisa foi realizar levantamento de obras publicadas sobre 

turismo no Pantanal brasileiro e a relação destas publicações com a analise da 

capacidade de suporte. As obras catalogadas passaram por uma classificação de 

forma, considerando o local de publicação, o ano de publicação e os temas que 

abordam. A partir desta primeira classificação formal foram separadas as obras que 

tratam ou fazem referencia ao estudo da capacidade de suporte. Estas obras 

especificas foram analisadas e classificadas qualitativamente, considerando a 

metodologia utilizada e as indicações referente a capacidade de suporte que 

apresentam. Resultados preliminares das analises foram apresentadas a comunidade 

cientifica em duas oficinas realizadas uma em Cuiabá e outra em Campo Grande. 

Durante as oficinas os dados foram debatidos e foram apresentadas sugestões 

referentes as obras levantadas e aos dados coletados.  

O numero de obras levantadas e classificadas na primeira etapa da pesquisa totalizou 

198 textos no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, entre livros, trabalhos de 

conclusão de cursos acadêmicos, relatórios de pesquisas.  

Os primeiros trabalhos disponibilizados datam do ano de 1978, com o registro de 1 

trabalho publicado sobre turismo no Pantanal. Entre o período de 1978 e 1993 foram 

encontrados um trabalho por ano e a partir de 1995 o numero de publicações aumenta, 

culminando que nos anos 2000 as publicações são intensificadas e no ano de 2002 

onze obras foram identificadas, marcando o inicio de um período de publicações 

regulares, coincidindo com os investimentos em turismo nos estados de Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul e com a implantação de cursos de graduação em turismo.  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen IX, Nº 2 (Octubre 2017)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

21 

 

Entre o ano de 2000 e 2013 foram catalogas 114 trabalhos sobre turismo no Pantanal, 

uma média de 9 trabalhos por ano, um numero razoável considerando que são obras 

cientificas, resultados de pesquisas ou comunicações cientificas. 

Foi ainda identificado a modalidade das publicações analisadas, possibilitando 

aprimorar o perfil das publicações. As modalidades com maior número de publicações 

sobre turismo no Pantanal encontradas foram os Trabalhos de Conclusão de Curso 

de graduação, as dissertações, os artigos em revistas cientificas e os livros. Estes 

dados indicam a importâncias dos cursos de graduação em turismo e mesmo aqueles 

de áreas a fins, como Geografia, Historia, Ciências Sociais, entre outros, que passam 

a analisar a pratica turística no Pantanal. Os dados referente a produção cientifica 

reforçam que a atividade turística a partir dos anos 2000 passa a ter importância 

fundamental na produção do lugar Pantanal, com relação a geração de emprego e 

renda, a economia, a cultura, ao ambiente, entre outros aspectos relevantes da 

constituição do Pantanal.  

É possível afirmar que o vertiginoso aumento de publicação de livros sobre turismo no 

Pantanal nos anos de 2005 e 2007 é resultado da consolidação das pesquisas 

realizadas no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul sobre o tema.  

Fato relevante, que aponta para um processo de analise fragmentada do Pantanal, é 

o fato de que existem mais publicações sobre o Pantanal realizadas para os Estados 

de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul de forma separadas do que as publicações 

sobre o Pantanal de uma forma integrada. Este indicador aponta para uma leitura 

fragmentada do lugar Pantanal pela Ciência, indicando a necessidade de refletir e 

buscar ações para pesquisas integradas. 
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3. CONSTRUINDO METODOLOGIA DE ANALISE COM A 

COMUNIDADE LOCAL – OFICINAS DE DEFINIÇÃO DO ROTEIRO 

METODOLÓGICO. 

Tendo em vista os objetivos do projeto "Ciência e Sociedade no Pantanal", no que diz 

respeito à sistematização e disponibilização pública de conhecimentos científicos 

sobre o Pantanal e a produção de conhecimentos para subsidiar marcos regulatórios 

visando à sustentabilidade socioambiental da região, foi definida como estratégia de 

ação do Componente 5, a realização de oficinas destinadas a promover o encontro e 

o diálogo com setores da sociedade direta ou indiretamente envolvidos com o 

empreendimento turístico na planície pantaneira, cuja experiência servisse como 

parâmetro para discutir e propor linhas de ação no que diz respeito à capacidade de 

suporte e sustentabilidade do turismo no Pantanal. 

Foram propostas duas oficinas para discussão e consolidação da metodologia 

proposta, uma no estado de Mato Grosso e outra em Mato Grosso do Sul. A primeira 

realizou-se no mês de agosto de 2014, na cidade de Cuiabá - MT, e a segunda oficina 

aconteceu na cidade de Campo Grande - MS, no mês de dezembro de 2014.  

As oficinas visavam a promoção do debate com empresários e trabalhadores do 

turismo no Pantanal, com pesquisadores, técnicos e agentes públicos, além de 

representantes das comunidades locais, abordando o tema da capacidade de suporte 

como ferramenta para a promoção do turismo sustentável no Pantanal. Seus objetivos 

básicos foram:  

1. Promover o encontro e o debate entre e com diferentes setores e agentes 

envolvidos com o turismo no Pantanal; 

2. Discutir a necessidade de se avaliar a capacidade de suporte de atividades 

turísticas no Pantanal; 

3. Levantar parâmetros de definição e regulação de capacidade de suporte de 

atividades turísticas no Pantanal; 
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4. Verificar as diferentes perspectivas e demandas em torno do turismo no Pantanal 

visando obter parâmetros de capacidade de suporte. 

As oficinas de construção e consolidação metodológica contaram com público 

diferenciado e amplo. Em Cuiabá - MT, participaram aproximadamente 30 pessoas, 

sendo empresários; professores universitários; representantes da Secretária Estadual 

de Turismo MT; representantes de ONGS; do Sistema S, como o Sesc; trabalhadores 

do turismo e estudantes de cursos de guias de turismo. Em Campo Grande - MS, o 

público foi mais expressivo, tendo 65 participantes, representantes de diferentes 

órgãos públicos vinculados ao turismo no estado, como o Instituto de Meio Ambiente 

de Mato Grosso do Sul e a Fundação Estadual de Turismo; do Sistema S, como o 

SENAI; representantes do trade turístico; professores universitários de diferentes 

instituições de ensino superior, tais como UEMS e UFMS; empresários do turismo; 

guias de turismo; representantes de ONGS ambientalistas e  acadêmicos de turismo.   

 

4. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PARTICIPATIVA EM 

CORUMBÁ/MS E BARÃO DE MELGAÇO/MT 

Após as oficinas de consolidação da metodologia, foram definidos dois lugares para 

realizar a aplicação da metodologia, Corumbá no Mato Grosso do Sul, escolhida por 

possibilitar a aplicação da metodologia em área urbana no Pantanal, e Barão de 

Melgaço no Mato Grosso, definida por possibilitar a aplicação da metodologia em área 

rural com presença de atratividades turísticas próprias do Pantanal. A equipe 

compreendeu que estas duas áreas sintetizam as práticas turísticas realizadas no 

Pantanal e permitiriam construir modelo de aplicação da metodologia de Capacidade 

de Suporte participativa. 

A equipe técnica do projeto realizou estudos prévios nas duas áreas definindo as 

potencialidades e fragilidades apresentadas em mapas temáticos, denominados de 

estudos das áreas focos (3 mapas para cada lugar). 

As oficinas seguiram um cronograma definido previamente pela equipe técnica: 
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I. Síntese dos métodos de capacidade de carga existentes – vantagens e 

desvantagens 

II. Exposição do método proposto 

III. Aplicação do método proposto: 

a. Divisão dos participantes em grupos 

b. Visualização dos mapas de fragilidade da área de estudo 

c. Construção dos “cenários de uso público”  

d. Conciliação dos Cenários com as Fragilidades e eventuais ajustes nos cenários 

e. Registro dos resultados obtidos, com ênfase em gargalos para o 

monitoramento e ajuste futuro.  

A partir dos estudos básicos, apresentados nas oficinas, os participantes efetivaram 

analises e discutiram possibilidades de roteiros e suas respectivas características 

considerando a ideia de Capacidade de Suporte para cada roteiro. 

Em Corumbá a oficina foi realizada no dia 27 de outubro de 2016 e contou com a 

participação de 32 pessoas, representantes de trabalhadores do turismo, 

empresários, poder publico e pesquisadores. Em Barão de Melgaço a oficina foi 

realizada no dia 26 de novembro, e contou com a participação de 24 pessoas da 

comunidade, trabalhadores do turismo, pequenos produtores rurais, empresários do 

turismo; poder público. 

Resumidamente o resultado das oficinas foram: 

Corumbá. 

Implantação de 3 roteiros complementares, considerando o interesse do visitante; o 

tempo disponível; a temperatura. 

Roteiro 1 – Saída da Praça da Independência – destino Casario do Porto (mais longo) 

Roteiro 2 – Saída da Praça da Republica – destino Casario do Porto (médio) 
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Roteiro 3 – Saída do Marco Inicial – Casário do Porto (mais curto) 

O roteiro 1 pode ser feito a pé ou de veiculo. Os roteiros 2 e 3, por serem curtos devem 

ser realizados a pé. 

O número de pessoas por grupo deve ser de 15 pessoas, número permitido para visita 

na Casa Vasquez. Os três roteiros devem encerrar no Moinho, permitindo assim 

passar por todo o Casario do Porto. 

As fragilidades apontadas por cada grupo indicam a necessidade de melhorar a 

informação ao visitante; implantar infra estrutura de alimentação e sanitária; planejar 

os horários dos grupos considerando as altas temperaturas; capacitação da 

população sobre o histórico da área urbana de Corumbá; capacitar guias 

especificamente sobre o casario do Porto; organizar o turismo para contemplação. 

Barão de Melgaço 

Definiram 3 roteiros turísticos a partir da analise dos dados e mapas de fragilidade e 

de potencialidades: Passeio de Barco; Cavalgada; Piuva. Os roteiros abrangem áreas 

naturais significativas do município e aponta a participação de comunidades 

instaladas ao longo dos rios e lagoas do Pantanal. 

Os participantes entendem que os três roteiros são viáveis. São complementares e 

não excludentes. Indicam a necessidade de organização do setor turístico do Estado 

e do Município no sentido de valorizar os atrativos locais e a implantação dos roteiros. 

Necessidade urgente de revitalização estética e de uso para a área portuária de 

Barão. Necessidade urgente da retirada de lixo acumulado nas margens dos rios e 

baias e sua manutenção. Indica a implantação do Comitê sustentável do turismo de 

Barão. 

5. CONCLUSÃO 

As oficinas mostraram-se produtivas no que se refere ao volume de informações e ao 

conteúdo das reflexões. Com base nelas foi possível estabelecer um panorama do 
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modo como o empreendimento turístico tem se desenvolvido no Pantanal, seus 

benefícios e os impactos ambientais e sociais que porventura tem promovido.  

O primeiro aspecto a se evidenciar do debate é que os participantes das oficinas 

demonstraram ter clareza acerca da complexidade do Pantanal, que apresenta 

realidades sociais e ambientais muito diversas, mesmo quando referidas a atividades 

comuns. Uma região atingida pela cheia apresenta uma dinâmica distinta de outra 

que, no mesmo período, encontra-se em regime de vazante. No caso da pesca, por 

exemplo, as regulações normativas diferem conforme o estado a que se aplicam.  

Em relação a essa atividade, foi apontado que o esforço de pesca nos rios 

pantaneiros, decorrente de práticas abusivas, inclusive decorrentes do turismo, tem 

levado à redução significativa do estoque pesqueiro da bacia do rio Paraguai, exigindo 

medidas mais restritivas por parte do poder público. De outro lado, revelou-se a 

existência de um conflito de interesses entre agências públicas e o mercado. Quando 

estudos técnicos orientam para a contenção do esforço pesqueiro, pautando políticas 

de caráter restritivas e de teor conservacionista, o mercado não raro se insurge contra 

essas medidas, apontando para os seus prejuízos sociais. O contraste de interesses 

também ocorre em outros contextos como a relação entre proprietários rurais e 

trabalhadores que atuam na coleta de iscas vivas, sendo que estes últimos costumam 

ser acusados de invasores de terras, ao adentrarem nas propriedades para praticarem 

a coleta, bem como são vistos como responsáveis pelo declínio do número de 

pássaros nas áreas onde atuam, prejudicando o turismo.   

Evidenciou-se, mediante essas e outras situações apontadas no decorrer das oficinas, 

que a despeito das singularidades regionais, nos locais onde ocorrem atividades 

turísticas, a pressão ambiental e social tem se mostrado evidente. Foi mencionada 

nos depoimentos a dificuldade  das agências públicas em promover o monitoramento 

da ação de turistas e dos empreendimentos turísticos no Pantanal, de tal modo a fazer 

prevalecer normas e legislações ambientais e trabalhistas relativas a essa e outras 

áreas de fragilidade ecossistêmica.  

Os debates permitiram vislumbrar um crescimento da atividade turística em toda a 

planície pantaneira, com a exploração de diferentes atrativos e a implantação de 
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distintas modalidades de turismo. Essas iniciativas, entretanto, têm ampliado as áreas 

impactadas por essa atividade. Em Mato Grosso, por exemplo, espaços que até pouco 

tempo apresentavam baixo índice de visitação, têm se tornado polo de atração 

turística, como é o caso da Baía de Chacororé, no município de Barra do Garças, que 

vem sofrendo com a presença e a ação de visitantes com alto poder aquisitivo, que 

constroem moradias próximas às margens e navegam com barcos e lanchas de 

motores potentes, interferindo no ecossistema da baía. Em alguns locais da Estrada 

Transpantaneira a presença crescente do turismo de recreação, que acontece num 

único dia, tem conflitado com os interesses de pousadas que praticam o turismo 

contemplativo e cultural.  

Em relação ao turismo contemplativo foram, do mesmo modo, levantadas críticas em 

relação a algumas práticas, tal como o avistamento de onças, da forma como vem 

ocorrendo na área do Parque Estadual “Encontro das Águas”, entre os rios Cuiabá e 

Piquiri, em Mato Grosso. De acordo com alguns depoimentos, nessa área, que recebe 

visitas em número crescente de barcos de turismo, estaria acontecendo a ceva de 

felinos, a fim de torná-los mais dóceis e visíveis aos visitantes, interferindo em seus 

hábitos. Houve posicionamentos contrários, que afirmaram ser essa visibilizdade 

decorrente do crescimento no número de animais em função do controle da caça e da 

matança indiscriminada dos felinos.  

 O turismo de “avistamento” de animais, apresenta perspectivas promissoras para a 

atividade turística no Pantanal. Esse é o caso da observação de aves, que vem 

ganhando espaço na região pantaneira de Coxim e Rio Verde, em Mato Grosso do 

Sul. Reconhecido como atividade de baixo impacto ambiental e grande retorno social, 

a observação de aves é uma prática que, a julgar por alguns depoimentos tende a se 

expandir no mercado turístico pantaneiro, requerendo estímulo e controle. 

O turismo de base comunitária também se faz presente no contexto pantaneiro, 

sobretudo no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Comunidades tradicionais do rio 

Paraguai, localizadas na Foz do Rio São Lourenço, na Serra do Amolar e no Porto da 

Manga, envolvidas com a pesca e a produção de alimentos regionais, já fazem parte 

de roteiro turístico de base comunitária. A ONG Ecoa - Ecologia e Ação, desenvolve 

atividades sociais e de desenvolvimento econômico nessas comunidades e tem no 
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turismo um campo para implantação de seus projetos. Assim é que já existe um roteiro 

proposto para essa atividade, mas que encontra dificuldades para implantar-se em 

razão do desinteresse de empresários de agências e do poder público, que não 

investem na promoção e viabilização mercadológica do empreendimento.  

Desse modo, as oficinas permitiram vislumbrar aspectos e condições em que o 

turismo é realizado no Pantanal. Existem iniciativas comprometidas com a ideia de 

sustentabilidade, como é o caso da campanha do "preço justo da isca", defendida por 

comunidades coletoras pantaneiras em Mato Grosso do Sul, enquanto que há outras 

completamente alheias às práticas e demandas de conservação.  

Em todos os casos, os participantes mostraram, a partir de suas experiências 

pessoais, que as metodologias com base na capacidade de carga tendem a ser um 

instrumento eficaz para se promover um turismo com perspectiva diferenciada para a 

região, pautado em parâmetros técnicos e socais.  
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