
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM 

ESTUDOS FRONTEIRIÇOS 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL- CAMPUS DO 

PANTANAL 

 

 

 

 

 

ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA 

 

 

 

 

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS EM COMUNIDADES TRADICIONAIS DA 

FRONTEIRA BRASIL-BOLÍVIA E A EXPERIÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DO 

TURISMO DE BASE SUSTENTÁVEL COMO ALTERNATIVA DE RENDA NA 

COMUNIDADE DA BARRA DO SÃO LOURENÇO. 

 

 

 

 

Corumbá - MS 

2015 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA 

 

 

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS EM COMUNIDADES TRADICIONAIS DA 

FRONTEIRA BRASIL-BOLÍVIA E A EXPERIÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DO 

TURISMO DE BASE SUSTENTÁVEL COMO ALTERNATIVA DE RENDA NA 

COMUNIDADE DA BARRA DO SÃO LOURENÇO. 

 

 

 

Dissertação apresentada ao programa de 

Pós-Graduação Mestrado em Estudos 

Fronteiriços da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul, Campus do Pantanal, 

como trabalho de conclusão para obtenção 

do título de Mestre. 

 

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento, 

Ordenamento Territorial e Meio 

Ambiente. 

Orientador (a): Dr. Aguinaldo Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corumbá – MS 

2015 

 

 



 

 

 

 

ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA 

 

 

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS EM COMUNIDADES TRADICIONAIS DA 

FRONTEIRA BRASIL-BOLÍVIA E A EXPERIÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DO 

TURISMO DE BASE SUSTENTÁVEL COMO ALTERNATIVA DE RENDA NA 

COMUNIDADE DA BARRA DO SÃO LOURENÇO. 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Mestrado em Estudos Fronteiriços da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus do Pantanal, como requisito de 

conclusão de curso, para obtenção do título de Mestre. Aprovado em __/___/2015, com 

Conceito _________.    

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_______________________________ 

 Orientador: Dr. Aguinaldo Silva  

(Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/Campus do Pantanal) 

 

 

________________________________    

Dra. Elisa Pinheiro de Freitas  

(Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/Campus do Pantanal) 

 

 

_______________________________ 

Dra. Cristhiane Oliveira da Graça Amâncio 

(Embrapa Agrobiologia - RJ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha família, aos meus 

colegas de trabalho da ECOA, as instituições 

parceiras e as comunidades ribeirinhas do Pantanal. 

 

 

 



 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Vão se nove anos de pesquisas na Serra do Amolar trabalhando com as comunidades 

tradicionais da região, em todo este período são muitos os parceiros, colegas e amigos 

responsáveis pela realização e constatação desta pesquisa. 

Não é fácil separar o trabalho acadêmico-científico do trabalho que realizo, portanto 

agradecerei instituições e pessoas chave nesta conquista. 

Primeiramente a Deus, que motiva minha fé e nos momentos mais difíceis traz alento e 

soluções. 

Obviamente o apoio familiar, pais, esposa, irmão e cunhada determinantes ao sucesso nesta 

jornada complexa. 

Agradeço também a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus do Pantanal pelo 

suporte direto a realização do estudo, e, ao quadro de professores do programa da pós-

graduação pela paciência, sensibilidade à temática. 

Ao ministério público Federal de Corumbá e seus procuradores que nos dão força e apoio na 

continuidade dos trabalhos. Em especial ao procurador Wilson Rocha Assis. 

A organização não governamental ECOA, por meio de tantos profissionais que nos auxiliam e 

nos faz acreditar na democracia, na cidadania e na ética. Em especial ao Alcides Faria, 

Vanessa Spacki, Patricia Zerlotti e Rafael Moraes Chiaravalotti. 

Ao Walfrido Thomas pelo apoio inicial. 

A todas as famílias das comunidades com os quais trabalho na Serra do Amolar, pelos anos de 

convivência, confiança e suporte. 

E é claro aos meus orientadores que tornou toda pesquisa possível, auxiliando muito além da 

orientação acadêmica, Doutores Aguinaldo Silva e Beatriz Lima de Paula. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ser pantaneiro é sentir o cheiro da fruta, nadar em 

águas barrentas, remar em águas correntes. 

Ser pantaneiro é a fuga da morte, é a busca da 

vida”. 

Ciranda Pantaneira – Grupo Acaba. 

 



 

 

 

 

Resumo 

Desde a implantação dos primeiros modelos de Parques Nacionais importados ao 

Brasil a partir de 1930, sob o olhar da “natureza selvagem”, conflitos ambientais e 

sociais se tornaram recorrentes em todo o país. Este trabalho demonstrará que na 

comunidade da Barra do São Lourenço localizada na fronteira oeste do Pantanal 

próximo a confluência do rio Cuiabá com o rio Paraguai, utilizando dados qualitativos, 

por meio de revisão de literatura, assim como consulta a trabalhos já realizados nesta 

região e observação participante na comunidade, que, a implantação de unidades de 

conservação particulares causou sérios impactos a comunidade local. E que áreas 

protegidas expõem processos como ausência de governança do estado, gestão 

territorial, equívocos jurídicos e técnicos em nome da proteção da biodiversidade no 

Pantanal, onde, a atuação de importantes instituições de defesa das populações 

tradicionais, provocando o diálogo de forma participativa e democrática no 

reconhecimento e legitimidade da comunidade demonstra um importante elemento 

para a conservação da biodiversidade do patrimônio cultural e histórico. 

 

Palavras-chave: Pantanal, comunidade, conservação, conflitos, fronteira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract 

Since the implementation of the first National Parks models imported to Brazil in the 

30s, under the gaze of the "wilderness," environmental and social conflicts have 

become recurrent throughout the country, this paper will demonstrate that the 

community of Barra do São Lourenço located on the western border of the Pantanal, 

using qualitative data, through literature review, and consultation work already done in 

this region and participant observation in the community, allowed to demonstrate that 

implementation of conservation particular units caused serious local impacts, local 

communities and protected areas expose processes as lack of governance in the state, 

territorial management, legal and technical mistakes in the name of protecting 

biodiversity in the Pantanal, where the performance of major defense institutions of 

traditional populations, cause the dialogue participatory and democratic legitimacy 

and recognition in the community as an important element for the conservation of 

biodiversity and our cultural and historical heritage. 

 

Key-words: Pantanal, community, conservation, impacts, border. 
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1- INTRODUÇÃO  

 

Não é de hoje que enfrentamos grandes desafios socioambientais na construção da 

democracia. Limites ecológicos e sociais foram ultrapassados e se faz necessário lidar com a 

escassez de água potável, pobreza, uso da terra, perda de biodiversidade e mudanças 

climáticas (ROCKSTRÖM et al., 2009). A perda de biodiversidade, por exemplo, está se 

aproximando da escala de extinção em massa (BARNOSKY et al., 2011). Portanto, 

precisamos urgentemente mudar a maneira como utilizamos os recursos naturais encontrando 

melhores ferramentas para isso. Não há soluções simples, e algumas estratégias têm sido 

propostas, que incluem duas ações principais: pagamento por serviços ambientais e criação de 

áreas protegidas (CDB, 2013).  

Pagamentos por serviços ambientais (PSA) têm sido indicada como uma das soluções 

mais inovadoras. Partindo do pressuposto de que os serviços ambientais (tais como água 

potável) são as externalidades na lógica econômica, a ideia do PSA é fazer com que a 

proteção dos recursos naturais possa valer mais do que outros modelos de exploração de 

recursos (ENGEL et al., 2008). Porém, possuem inúmeras críticas e gargalos.  Como Redford 

& Adams (2009) revelam, há riscos no conceito de PSA. Movidos pelas regras do mercado, 

podem ter falhas, como as mudanças climáticas alteram as dinâmicas das florestas e que 

compromete as previsões de entrega do produto, um fogo natural, por exemplo, pode destruir 

uma grande área nativa e um rio pode secar devido às mesmas causas (REDFORD & 

ADAMS, 2009). Por fim, os serviços ecossistêmicos preveem que o uso insustentável em um 

lugar pode ser reparado através de práticas sustentáveis em outra, o que não traz o 

desenvolvimento equilibrado como um todo (FAIRHEAD et al., 2012). À luz de todos esses 

críticos, a PSA ainda tem um longo caminho para se tornar um instrumento eficaz proteção da 

biodiversidade. 

 

Por outro lado, Áreas Naturais Protegidas (AP) ou Unidades de Conservação (UCs), 

tem sido visto como uma das maneiras mais eficazes de se fazer a proteção da biodiversidade. 

O conceito moderno de área protegida só foi estabelecido nos EUA por meio dos primeiros 

Parques Nacionais, Yosemite e Yellowstone, em 1864 e 1872, respectivamente 

(POSSINGHAM et al., 2006). Hoje, cerca de 12,7% da superfície do mundo é protegida por 

alguma categoria de AP, e esse percentual tende a aumentar com metas de 17% até 2020 
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(CDB, 2013). Porém, áreas protegidas não estão livres de críticas. A mais central delas está 

relacionada à desapropriação de comunidades locais na tentativa de evitar impactos 

ambientais (ZOOMERS, 2010). A desapropriação é baseada na ideia de que não existem 

maneiras sustentáveis de uso de recursos, e comunidades locais explorariam espécies até que 

elas sejam exauridas ou extintas - uma ideia que foi primeiramente conhecida como “Tragédia 

dos Comuns” na década de 1970 (HARDIN, 1968) e diversas vezes aparecem na literatura por 

meio de novos "resultados" (FERNANDEZ et al., 2012). Contudo, as consequências do 

deslocamento podem ser desastrosas e, por vezes, não conforme o esperado. Uma vez que, 

apesar de “empurrar” as pessoas para fora, podendo reduzir os danos à natureza, a ação pode 

causar grande impacto à qualidade de vida dessas populações locais (BORRAS et al., 2011). 

Em primeiro lugar, a maioria dos meios de subsistência das comunidades tradicionais 

locais está baseada em uma ampla gama de recursos naturais e essa variabilidade ajuda na 

sobrevivência e na adaptação a mudanças ambientais, como grandes cheias e secas no 

Pantanal (BÉNÉ, 2003). Em segundo lugar, a maioria das pessoas deslocadas migram para as 

cidades deixando para trás toda sua história e valores tradicionais. Além disso, alguns autores 

argumentam que alguns tipos de uso dos recursos naturais, não causam qualquer tipo de dano 

e não levam espécies à extinção – e que a desapropriação só irá aumentar os conflitos na 

região (COAD et al., 2013; PLAGANYI et al., 2013; HOMEWOOD et al., 2012).  

Adicionando-se o fato de que várias comunidades possuem regras e redes sociais 

estabelecidas para evitar o uso insustentável do recurso, como este estudo irá mostrar, o caso 

da comunidade da Barra do São Lourenço, na fronteira oeste do Pantanal, que desde a década 

de 90, com a implementação de reservas particulares, sofre com a falta de território para a 

manutenção dos costumes tradicionais e recursos básicos a sua sobrevivência como áreas de 

pesca, não acesso à água potável e territórios seguros durante as cheias. Em face do que já se 

sabe, não se considerar as populações locais, torna qualquer abordagem de conservação da 

biodiversidade bastante frágil (SMITH & VERISSIMO, 2009) e têm existido reivindicações 

para se evitar qualquer tipo de expulsão, especialmente vindo dos cientistas sociais (BORRAS 

et al., 2011). 

Muito timidamente, desde 1990 a Biologia da Conservação vem se aproximando das 

questões sociais (CURRAN et al., 2009). Uma das ideias do desenvolvimento sustentável 

baseia-se no conceito de promover a conservação da biodiversidade, bem como, a qualidade 

de vida local. No Brasil, devido aos seringueiros pela luta da borracha (liderado por Chico 

Mendes) durante os anos 1970 e 1980 foi estabelecido Áreas Protegidas de Uso Sustentável, 
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onde as comunidades tradicionais podem utilizar-se dos Produtos Florestais Não Madeireiros 

(PFNM), e esse tipo de Área Protegida nos últimos anos ainda vem se estabelecendo com 

dificuldades.  

No entanto, não há o reconhecimento aos seus povos tradicionais, como comunidades 

que habitam e conservam essas áreas. Os quais ficam as margens das políticas públicas 

brasileiras, em condições de alta vulnerabilidade. Há urgente necessidade de compreender 

possíveis formas de convívio entre a proteção ambiental e os povos e comunidades 

tradicionais no Pantanal. Existem mecanismos legais que regulam o uso e ocupação de 

territórios como o SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº 

9.985/2000), e Política Nacional para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais (PNPCT, Decreto Federal 6.040, de 2007). No entanto, a maneira 

como as comunidades tradicionais utilizam os recursos da biodiversidade e os mecanismos de 

acessos aos recursos ainda é pouco estudada no Pantanal. 

Apesar de o país possuir em sua legislação ambiental ferramentas que regulam o uso e 

ocupação de territórios, as quais tem a responsabilidade de assegurar a “participação efetiva 

das populações locais a criação, implantação e gestão de unidades de conservação”, e garantir 

os direitos dos povos aos elementos que lhe dão condições de sobrevivência, o que se aplica 

na prática é uma vertente “preservacionista”, importada ao Brasil pelos modelos norte-

americanos na década de 30, com a criação dos primeiros parques nacionais, e desenhando 

conflitos territoriais, sociais, culturais, políticos e econômicos em todos país. 

Em O mito Moderno da natureza intocada de Antônio Carlos Diegues, traduz-se no 

que vem acontecendo no cenário nacional: 

 

O modelo do conservacionismo norte-americano espalhou-se rapidamente 

pelo mundo recriando a dicotomia entre “povos” e “parques”. Como essa ideologia 

se expandiu, sobretudo para os países de Terceiro Mundo, seu efeito foi devastador 

sobre as “populações tradicionais” de extrativistas, pescadores, índios, cuja relação 

com a natureza é diferente da analisada por Muir e os primeiros “ideólogos” dos 

parques naturais norte-americanos. É fundamental enfatizar que a transposição do 

“modelo Yellowstone” de parques sem moradores de países industrializados e de 

clima temperado para países de Terceiro Mundo, cujas florestas remanescentes 

foram e continuam sendo, em grande parte, habitadas por populações tradicionais, 

está na base não só de conflitos insuperáveis, mas de uma visão inadequada de áreas 

protegidas. 
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E no Pantanal não é diferente, na região da Serra do Amolar, extremo noroeste de 

Mato Grosso do Sul, região fronteiriça, um espaço físico dotado de recursos naturais, 

delimitado político e culturalmente (COSTA, 2009), de divisas com o estado de Mato Grosso 

e o país vizinho Bolívia, como mostra a figura 01, destaca-se pelo conflito socioambiental.  

Nesta região foi criado o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense (PARNA. 

Pantanal), com área de 135.000 ha, que tem como uma das principais características a 

preservação de forma quase intacta de parte do ecossistema. É uma região caracterizada pela 

existência de uma topografia peculiar, com áreas planas e “morrarias” de altitude singular 

para a biodiversidade. Cerca de 20 km abaixo, no sentido sul, localizam-se as Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), Acurizal e Penha, pertencente à Fundação 

Ecotrópica. Tem área estimada em cerca de 27.000 ha e foi formada em 1995, a partir da 

compra das antigas fazendas Acurizal e Penha. Está área também é considerada, por diversos 

estudiosos, modelo de preservação. São duas RPPNs que se justificam por reservar parte 

significativa do ecossistema pantaneiro para estudo. As reservas Acurizal e Penha estão 

situadas em uma faixa de terra entre o rio Paraguai e a Serra do Amolar, na borda sudoeste do 

PARNA Pantanal terminando, na parte norte, junto à lagoa Gaíva. 

No entorno de grande parte delas está localizada a comunidade da Barra do São 

Lourenço, situada na fronteira oeste do Pantanal com 111 habitantes. No entanto, em razão 

das restrições de uso de recursos pelas UCs, eles acusam terem seus direitos cerceados por 

elas, assim como as atividades de subsistência, manutenção cultural, histórica e econômica 

como a pesca artesanal, e a coleta de iscas-vivas e extrativismo sobre grande pressão para sua 

extinção.  
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Figura 1: Imagem landsat 8 do Pantanal Mato-Grossense. Em vermelho os limites do Pantanal Matogrossense e 

ao centro a localização da comunidade da Barra do São Lourenço. 

Fonte: SILVA, 2015.  
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Desta maneira, este trabalho teve como objetivo identificar os conflitos 

socioambientais existentes a partir da implementação de áreas naturais protegidas como o 

Parque Nacional do Pantanal e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) no 

entorno da comunidade da Barra do São Lourenço, localizada na fronteira oeste do Pantanal, 

aumentando assim o mapa dos conflitos socioambientais no país em nome da “proteção da 

biodiversidade”. Para tanto, este trabalho foi dividido em quatro capítulos além das discussões 

e conclusão: 1) Caracterização do espaço de fronteira; 2) Vulnerabilidade socioambiental e 3) 

Áreas naturais protegidas e conflitos territoriais e 4) Turismo de Bases Comunitárias, como 

ação propositiva. 

 

2 - METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho e conclusão dos objetivos foram utilizados 

métodos qualitativos, para um contato direto com os processos locais, percepção das 

subjetividades e melhor percepção do cotidiano. 

Para coleta e análise de dados foram realizadas pesquisas bibliográficas por revisão de 

literatura e documental sobre a cartografia social (ATAÍDE & MARTINS, 2005), 

basicamente levantando experiências correlatas no Brasil e replicando para o Pantanal. 

Entrevistas foram feitas aplicando-se roteiro semiestruturado, adaptado de Amâncio 

(2007), para os levantamentos de pontos importantes na pesquisa, os dados sociais e 

econômicos das 23 famílias da comunidade, entrevistado 01 pessoa de cada família de um 

total de 23 entrevistados. Estes 23 representantes da comunidade foram selecionados pelo 

tempo de permanência/vivência na região que variava de 20 a 60 anos, ou seja, todos adultos 

(HANAZAKI, 2004). Criando se uma dinâmica de conversa informal, não rígida ao esquema 

básico do questionário, permitindo adaptações necessárias e utilizando o vocabulário 

adequado, entre quem pergunta e quem responde, obtendo-se um panorama geral das 

condições que as famílias vivem hoje. 

Perguntas também adaptáveis, não rígidas, mas focadas na relação da comunidade 

entre o uso de recursos naturais e as Unidades de Conservação, utilizando técnica de 

interpretação textual e intertextual - procedimento semelhante à análise literária ou de textos: 

as entrevistas eram situadas em contextos diversos; discursivo, político, social e 

“circunstancial” (FAIRCLOUGH, 1992), subjacentes. Por outras palavras realizou-se a 
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identificação de temas recorrentes nos discursos dos entrevistados, buscando a explicitação 

dos conteúdos das diversas falas e garantindo a compreensão das representações sociais.  

Para o entender as relações dos grupos familiares, os espaços comunais dos recursos, 

registro das práticas econômicas e de subsistência e o cotidiano familiar, foi utilizado método 

da observação participante (MARQUES, 2001), convivendo assim com as famílias vendo a as 

relações entre eles e com os atores locais, seus valores de certo modo, as práticas extrativistas 

e a abrangência territorial.  

Consultas à literatura jurídica e documental nas instituições que trabalham na região 

foram feitas para entender os marcos jurídicos de amparo a comunidade e as UC´s: 

Levantamento e análise dos inquéritos civis impetrados pelo MPF de Corumbá, assim como a 

participação em reuniões e audiências na procuradoria todas convocadas para o entendimento 

e resolução do conflito entre as UC´s privadas, comunidade e poder público. 

Também foi realizada consulta ao acervo documental da organização não 

governamental ECOA, com extenso banco de informações sobre a região, pois os 

diagnósticos realizados pela organização desde 2004, trazendo elementos e informações 

cronológicas quanto a ocupação da região e como se deu a expulsão das famílias. 

Foi um total de 10 incursões a campo em 01 ano segmentadas em 05 viagens no 

período de cheia compreendidos nos meses de janeiro a Julho de 2014 e 05 viagens no 

período de vazante ou seca, nos meses de Agosto a Dezembro do mesmo ano, necessários a 

caracterização espacial do uso de recursos naturais pela comunidade. Pois, o modo de usos 

dos recursos varia com a sazonalidade do ambiente pantaneiro. 

Para a realização das atividades e levantamentos de dados “in loco” acima citados, 

foram necessários o uso de alguns equipamentos como: 02 Embarcações - a primeira para a 

longos deslocamentos como da cidade de Corumbá a Barra do São Lourenço (211km), uma 

embarcação maior, tipo Marajó de 6 metros de comprimento com propulsão de popa 60 CV e 

tempo de viagem aproximado em 05 horas. E outra embarcação – bote tipo baleeiro de 

propulsão de popa 25hp, para o deslocamento no entorno da comunidade aos pontos de uso de 

seu território.  

Todas as coletas de dados foram acompanhadas de um equipamento de 

posicionamento global – GPS, do tipo Etrex da marca Garmin, de maneira que foi possível 

localizar espacialmente os pontos de usos dos recursos circunvizinhos a comunidade. Os 

dados de uso de recursos naturais e os limites das unidades de conservação (levantados com 

fontes secundárias), foram georreferenciados em imagem Landsat 8 (resolução pancromática 
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de 15 metros), no laboratório de estudos Socioambientais da UFMS Campus do Pantanal, 

compondo um mapa e um sistema de legendas seguindo referências da cartografia social 

(ATAÍDE & MARTINS, 2005), impressos em A4 utilizados para os apontamentos dos 

moradores da comunidade por meio de um processo em grupo, dinâmico e participativo. 

Localizando assim, pontos de uso; histórico, religioso, econômico e de subsistência e as zonas 

de conflitos e pressão pelo uso dos recursos. 

Também foi utilizado uma câmera digital reflex do Tipo D-50 da marca Nikon, 

possibilitando o registro dos variados ambientes utilizados pela comunidade, mostrando as 

diferentes paisagens naturais nos diferentes períodos do ano na região, como cheia e vazante, 

registrando aspectos cruciais a pesquisa como as condições de moradia e hábitos da 

comunidade num período de grande cheia como foi 2014, e aterros podem trazer melhores 

condições a salvarem seus bens e criação. 

Com a base de dados levantadas foi gerado um mapa escalonando o grau de 

importância das áreas de uso da comunidade no seu território, permitindo observar zonas 

sensíveis, de pressão, proibição e permissão no acesso à comunidade, já que muitas 

sobrepõem os limites das Unidades de Conservação. 

 

3 - CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA ÁREA DE FRONTEIRA 

 

3.1 - Bacia Hidrográfica do rio Paraguai e o Pantanal 

 

A bacia hidrográfica do rio Paraguai, no centro da América do Sul, conta com uma 

área de aproximadamente 1.095.000 km2. Seu território está distribuído por quatro países: 

Brasil (34%); Paraguai (32%); Bolívia (19%), e, Argentina (15%) (BRAVO, et al., 2010). 

Pode ser dividida em duas regiões: (1) a Bacia hidrográfica do Alto Paraguai (BAP), definida 

como a região a montante da seção na qual o rio Paraguai recebe a contribuição do rio Apa, na 

fronteira entre o Brasil e o Paraguai; e, (2) a bacia do Baixo Paraguai, definida a partir da 

confluência dos rios Apa e Paraguai até um local próximo da cidade de Corrientes 

(Argentina), na confluência do rio Paraguai com o rio Paraná (BRAVO, et al., 2010).  

A BAP é a região onde está inserido o Pantanal (Figura 02). Ela tem uma área de 

aproximadamente 600 mil Km2, dos quais 70% estão em território brasileiro e o restante na 

Bolívia e no Paraguai. Pode ser dividida em duas porções distintas: o Planalto e a Planície, 

apesar de seus limites não serem muito claros (LOURIVAL, et al., 2000). 
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Figura 2: Imagem da Bacia do Alto Paraguai. 

 

Fonte: ECOA, 2013, Relatório Técnico de Geomorfologia (Produto do Convênio MJ/SDE/FDD no. 0084/2011. 

 

 

O planalto corresponde às terras altas e tem seus limites formados por platôs com 

altitude entre 250m a 900m, onde se encontram formações geológicas chamadas de serras, 

chapadas ou chapadões, sendo as principais nesta zona a Chapada dos Guimarães, a Chapada 



24 

 

 

 

dos Parecis, a Serra de São Vicente, a Serra de São Jeronimo, a Serra de Maracaju e a Serra 

da Bodoquena (COUTO & OLIVEIRA, 2011; PADOVANI, 2010; JUNK e NUNES DA 

CUNHA, 2011). Nas terras altas é que estão as nascentes abastecedoras do Pantanal 

(MARCUZZO, et al., 2010; SILVA, 1995). 

A planície, ou Pantanal propriamente dito, corresponde à parte baixa da BAP, situada 

entre os paralelos 16 e 20 Sul e meridianos 56 e 58 Oeste, com uma área aproximada de 160 

mil Km², que se desdobram por mais de 600 Km no sentido Norte a Sul, e por 

aproximadamente 300 Km de Leste a Oeste, tendo uma variação de altitude com relação ao 

nível do mar entre 80 e 150 metros (JUNK e NUNES DA CUNHA, 2011; SANTOS, 2012; 

MARCUZZO, et al., 2010). 

É neste sistema considerado por Colto (2009) como um grande mosaico de diferentes 

biomas, o Pantanal pode ser caracterizado como uma espécie de ecótono entre os biomas 

Amazônia, Cerrado, Chaco e Bosque Seco Chiquitano e também apresentando manchas de 

Mata Atlântica no seu interior (SILVA e ABDON, 1998; FARIA e NICOLA, 2007; COUTO 

e OLIVEIRA, 2011), que muito provavelmente permitiu o sucesso na ocupação desta região 

pelas populações humanas, iniciada pelos grupos indígenas.  

 

3.2 - O Pantanal e suas Subdivisões  

 

O Pantanal é uma área úmida heterogênea com diferentes fito-fisionomias. Estas 

podem ser definidas e influenciadas pelo relevo e pelos ciclos hidrológicos, aspectos que 

propiciam uma sub-divisão do território, obedecendo as especificidades ecológicas 

(CALHEIROS e FERREIRA, 1997; SILVA e ABDON, 1998).   

A partir destas constatações o Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai 

(PCBAP, 1997) catalogou 11 (onze) Pantanais: Cáceres; Poconé; Barão de Melgaço; 

Paraguai; Taquari; Paiaguás/Nhecolândia; Abobral; Aquidauana; Miranda; Nabileque e Porto 

Murtinho, no qual foi utilizado como referencial para este estudo (Figura 03). 
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Figura 3: Imagem dos 11 Pantanais. 

 
Fonte: Silva, 2015. 
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3.3 - O Pantanal do Paraguai 

 

O sub-Pantanal do Paraguai (Figura 04) está localizado na borda oeste do Pantanal 

brasileiro, na fronteira entre o Brasil e a Bolívia, e conta com uma área de 8.147Km2. Grande 

parte do seu território sofre inundações do próprio rio Paraguai, que é o principal canal de 

drenagem da área úmida. Na margem esquerda tem como tributários os rios Cuiabá, Taquari, 

Negro e Miranda. Na margem direita encontram-se as grandes lagoas permanentes localizadas 

entre as formações geológicas do grupo Corumbá - Jacadigo (MORAES, 2008; PEIXOTO, 

2009). Entre as lagoas aí existentes estão a Vermelha, a Uberaba e a Gaíva, nos arredores da 

Serra do Amolar (PEIXOTO, 2009).   

Esse sub-Pantanal é caracterizado por inúmeros autores e reconhecido pelo Ministério 

do Meio Ambiente como uma região de alta biodiversidade e como prioritária para a 

conservação (BRASIL, 2007). Ao longo do rio Paraguai é possível identificar várias 

comunidades vivendo neste complexo gradiente de ecossistemas, incluindo o objeto do estudo 

a comunidade da Barra do São Lourenço. Algumas das formações vegetacionais registradas 

na região são: florestas de inundação, campos de altitude, Cerrado, mata semi-decídua e de 

galeria (DAMASCENO, et al., 2005; CHIARAVALLOTI, 2012).  



27 

 

 

 

Figura 4: Sub-Pantanal do Paraguai, e as comunidades existentes nesta região. 

 
Fonte: ECOA, 2013, Relatório Técnico de Geomorfologia (Produto do Convênio MJ/SDE/FDD no. 0084/2011). 

 

 

3.4 - O espaço de fronteira 

 

Quando se menciona a possibilidade de desenvolvimento para a população de alguma 

área situada na franja do limite internacional, não é possível trabalhar apenas com os eventos 

que ocorrem dentro dos seus limites territoriais. É igualmente importante compreender as 
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territorialidades que se desenvolvem nas vizinhanças e, fundamentalmente, as que atravessam 

e que tencionam o território propositivo. Daí a importância de se compreender o conceito de 

território sob a perspectiva do desenvolvimento e as especificidades dos territórios de 

fronteira (COSTA, 2013). 

O território é entendido, nesta reflexão, como um espaço delimitado por e a partir de 

relações de poder (SOUZA, 1995), cujas materialidades são reflexos das imaterialidades e das 

ações territoriais dos agentes e atores do espaço (SAQUET, 2007). Costa (2009), acrescenta 

que o território pressupõe um espaço físico dotado de recursos naturais e materiais 

delimitados política e/ou culturalmente, e os territórios fronteiriços são, ainda, mais 

complexos. 

E pelo Brasil tratar a fronteira com uma abordagem de limite entre duas ou mais 

jurisdições estatais no sentido de “boundary” ou “frontiere”, ou seja, na prevenção, controle, 

fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços, como atribui o Plano Estratégico de 

Fronteiras (DECRETO Nº 7.496, 2011), a própria implantação de unidades de conservação na 

região da Serra do Amolar, desconsiderando o território tradicional das demais populações 

que ali vivem, pode ter se intensificado ou ser relacionado com as relações de poder nesta 

faixa fronteiriça e a visão governamental brasileira de militarização/hegemônica de fronteira. 

Apesar dos espaços limítrofes com a Bolívia e com a lógica beligerante brasileira no 

tratar a fronteira, os conflitos na Serra do Amolar desenham-se com outra fronteira já que a 

Serra do Amolar funciona como uma imensa barreira geográfica entre os dois países naquela 

região, demonstrando, segundo os levantamentos uma relação amigável entre os povos e na 

influência cultural, diferentemente da relação na cidade de Corumbá. 

 Os conflitos desenham-se a partir dos limites territoriais das Áreas Naturais 

Protegidas (AP), ou Unidades de Conservação, com as das populações tradicionais locais, já 

que não existe apenas o da comunidade da Barra do São Lourenço como revelado no presente 

estudo, e sim, comunidades como Paraguai-Mirim e São Francisco também passam por 

processos semelhantes. 

Desta forma, o estudo seguiu na identificação do território e do conflito entre os 

limites das UCs e os da comunidade local da Barra do São Lourenço, sobre o quão impactante 

é a coerção e a proibição do território de um povo, onde os gestores das unidades e o Estado 

brasileiro podem estar provocando processos desastrosos para a cultura e a identidade 

brasileira – fronteiriça, ou seja, o estudo demonstrou que na supressão das condições de 
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existência e manutenção de comunidades tradicionais como a da Barra do São Lourenço é não 

entender minimante a fronteira e, além disso, é desconsiderar o patrimônio cultural brasileiro.  

Desta maneira, entender a cultura e valoriza-la são o começo da construção de uma 

identidade territorial fronteiriça, que segundo Barth (2000, p. 111), a cultura é fundamental 

para compreender a humanidade e a sociedade, determinantes para os desafios da conservação 

na biodiversidade no país. E as lógicas culturais são caracterizadas por mudanças contínuas 

como também afirmado Barth (2000, p. 26), onde “as distinções entre categorias étnicas não 

dependem da ausência da mobilidade, contato ou informação, mas implicam efetivamente 

processos de exclusão e de incorporação”, ou seja, a cultura não imutável, demonstrando que 

o conceito de identidade fronteiriça é semelhante ao da antropologia a respeito da 

tradicionalidade de povos e comunidades, fato que parece ser não compreendido pelos 

gestores das áreas naturais protegidas, renegando a identidade da comunidade local e 

consequente motivo dos conflitos socioambientais na região como verão nos próximos 

capítulos. 

 

3.5 - A Serra do Amolar  

 

Possuindo 80 km de extensão e algumas elevações que alcançam pouco mais de mil 

metros acima do nível do mar, a Serra do Amolar (Figura 05), destaca-se pela grande 

diversidade de fauna e flora tais como vegetação do Chaco, da Amazônia e do Cerrado, 

portanto, é considerada de extrema importância para conservação (PCBAP, 1997), pois 

funciona como corredor biogeográfico e refúgio de espécies da fauna ameaçados de extinção 

como a onça-pintada (Panthera onca), jacaré do papo amarelo (Caiman latirostris), e 

cachorro vinagre (Speothos venaticus).  Sua formação geomorfológica faz parte do complexo 

do Urucum que estende-se da cidade de Corumbá a morraria do Amolar, possuindo entre elas 

as morrarias; ilha Ínsua, Novos Dourados, Santa Tereza, Castelo e outras de pequeno 

tamanho. 
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Figura 5: Foto aérea da cadeia de montanhas da Serra do Amolar 

 

Fonte: Autor, 2008. 

 

 A região é habitada por aproximadamente 400 ribeirinhos distribuídos em quatro 

principais comunidades: Barra do São Lourenço, Paraguai Mirim, São Francisco e Porto 

Amolar, além de núcleos familiares menores como na região do Chané (Figura 06), e ao longo 

dos rios Paraguai e Cuiabá (ALMEIDA & SILVA, 2011; AMÂNCIO et al., 2007, 2010; 

BORTOLOTTO, 2005). A maior influência sobre essas comunidades é da etnia indígena 

Guató. A partir de estudos etnográficos e arqueológicos sabe-se que eles viviam na mesma 

região onde as comunidades da Serra do Amolar estão vivendo hoje (RIBEIRO, 2005; 

EREMITES DE OLIVEIRA, 2007).  
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Figura 6: Localização das comunidades e núcleos famílias na região da Serra do Amolar, e as áreas naturais 

protegidas. 

 

Fonte: Chiaravalloti RM. Mphil report. University College London. 2014. 
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3.6 - Contexto histórico de ocupação 

 

 As primeiras pessoas a entrarem em contato com eles, os Guató, foram os espanhóis 

no século 16 e, em seguida, os Portugueses no início do século XVIII, ambos durante o 

processo de colonização europeia na América do Sul (COSTA, 1999). No entanto, 

diferentemente de outros grupos indígenas locais, sua população não declinou tão 

bruscamente quando em contato com os europeus. Muito, em consequência de sua 

organização espacial não composta por aldeias, mas através de núcleos familiares vivendo em 

aterros indígenas ao longo dos rios e ao longo das colinas da Serra do Amolar. Em segundo 

lugar, devido à mesma razão, poucas vezes europeus lutaram diretamente contra eles, fato que 

fez alguns autores acreditarem que eles aceitaram o processo de colonização passivamente - o 

que já é conhecido como uma conclusão muito imprecisa (EREMITES DE OLIVEIRA, 

2003). Como consequência, os Guató foram o principal grupo indígena remanescente desta 

região ao final do século XVIII. 

 No entanto, no século XIX se viu uma intensa ocupação não indígena nestas áreas. 

Primeiro no início do século por pecuaristas apoiados por tentativas de Portugal de empurrar a 

fronteira brasileira mais a oeste (DA SILVA & SILVA, 1995). Sabe-se que alguns Guató 

estavam trabalhando nessas fazendas, juntamente com os escravos vindos da África. E quando 

a escravidão chegou ao fim em 1888, os ex-escravos africanos, sem dinheiro ou apoio social, 

passaram a viver nos aterros indígenas e também nas colinas da região da Serra do Amolar, 

dividindo o território dos últimos Guató remanescentes (DA SILVA & SILVA, 1995).  

 Outro fluxo de ocupação aconteceu depois de 1870, desencadeada pelo fim da Guerra 

do Paraguai (ou Guerra da Tríplice Aliança - 1864-1870), localizada especialmente sobre esta 

região fronteiriça. Depois da guerra, vários soldados se estabeleceram na região não mais 

retornando para seus lugares de origem, onde também muitos paraguaios permaneceram em 

consequência da onda de pobreza e doenças instaladas em todo seu país como consequência 

da guerra (RIBEIRO, 2005). Assim, ao início do século XX, apenas poucos núcleos familiares 

Guató estavam vivendo na Serra do Amolar (EREMITES DE OLIVEIRA, 2002), por outro 

lado, várias comunidades surgiram criadas como uma mistura indígena e ex-escravos 

africanos com influência dos paraguaios e soldados da Guerra da Tríplice Aliança (DA 

SILVA & SILVA, 1995; RIBEIRO, 2005). 

As comunidades instaladas as margens do rio Paraguai podem ser tratadas como 

“tradicionais” e ribeirinhas em relação ao modo de vida e cultura que mantêm, além de 
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manifestarem consciência de sua própria condição, a chamada auto definição (ALMEIDA, A. 

W. B, 2004). Todas as culturas são tradicionais, uma vez que se baseiam economicamente no 

conhecimento e no uso de recursos renováveis. (DIEGUES, 1993, 1996).  

Esse conhecimento tradicional das comunidades ribeirinhas do rio Paraguai é 

importante, pois revela as relações ecológicas, econômicas e culturais da comunidade com seu 

ambiente. O termo comunidade ribeirinha pode ser definida como “população que vive a beira 

dos rios”, com maior identificação com a água do que com a terra, e com sua atividade 

predominantemente pesqueira, apoiada na agricultura de várzea e de “terra firme”. Conceito 

aplicado ao Pantanal (DA SILVA & SILVA, 1995). 

 

3.7 - Comunidade da barra do São Lourenço. 

 

A comunidade da Barra do São Lourenço (Figura 07), De coordenada geográfica 

latitude 17°54´38” e longitude 57°27´32”, possuindo atualmente 23 famílias residentes 

segundo censo não publicado realizado pela Ecoa em 2011, vive em um ambiente moldado 

pelos movimentos das águas do rio Paraguai e do rio Cuiabá, seja enchente, cheia, vazante ou 

estiagem, tem suas características próprias e traz para aqueles que lá vivem um modo de 

pensar, sentir, olhar e agir único, que devem ser considerados quando políticas públicas de 

manejo e conservação são propostas (DA SILVA & SILVA, 1995). 
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Figura 7: Localização da Comunidade da Barra do São Lourenço (círculo vermelho), na confluência dos rios 

Cuiabá com o rio Paraguai. 

 

Fonte: Google Earth®. 

 

Uma segunda geração de moradores, que chegaram há cerca de 150 anos de Cuiabá e 

cidades próximas, habita o local. Muitos se casaram com pessoas que nasceram em fazendas 

próximas da região e residem em pequenos sítios na margem do rio Paraguai, constituindo 

então a comunidade da Barra do São Lourenço (Figura 08), que apesar de levar o nome de um 

afluente do rio Cuiabá, ela localiza-se na margem esquerda do rio Paraguai, logo abaixo da 

confluência com o próprio rio Cuiabá, como descrito em Cuiabá, Afluente do Paraguai do 

engenheiro Virgílio Correia Filho na Revista Brasileira de Geografia; 

 

E, assim, atualmente deve ser considerado o rio Cuiabá afluente da margem 

esquerda do Paraguai, a que leva as próprias águas, já misturadas com as do Piquiri, 

recebidas, em calha regular, e as do Tarigara, cujo leito não se fixou ainda, para 

conter toda a descarga do S. Lourenço, cuja herança usurpou, em singular golpe de 

captura hidráulica (1942, p.16). 
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Figura 8: Fotos representando parte do cotidiano da comunidade da Barra do São Lourenço. 

Fonte: Autor, 2012. 

 

4 – VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 

Em decorrência das condições de vida locais, onde há uma carência do poder público, 

onde as condições de moradia e trabalho estão condicionadas diretamente ao ambiente, na 

baixa renda e baixa escolaridade, situações estas que denotam marginalização e invisibilidade 

social somado ao conflito pelo território, se traduz num quadro de vulnerabilidade 

socioambiental. 

A ideia de vulnerabilidade, na maioria das vezes, é explicada como uma situação em 

que estão presentes três elementos (ou componentes básicos): A exposição ao risco, a 

capacidade de reação e o grau de adaptação diante da materialização do risco 

(MARANDOLA JR.; HOGAN, 2006). Os componentes relacionados a capacidade de reação 

e à dificuldade de adaptação diante da materialização do risco (capacidade de resposta), estão 

associados a uma gama de implicações sociais, econômicas, tecnológicas, culturais, 

ambientais e políticas que estão diretamente vinculadas a condição de pobreza de 

representativa parcela da sociedade (MENDONÇA, 2004, p. 142). 

Geralmente os grupos mais pobres da sociedade, além de sua própria falta de defesa 

econômica e social, são mais vulneráveis pois carecem de fontes externas de apoio, incluindo 

atuação do Estado, o que leva a um enfraquecimento na sua capacidade de resposta, ou seja, 
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na capacidade de reagir e se adaptar melhor ao impacto como expulsão do território e 

cerceamento dos direitos básicos como educação e moradia adequadas por exemplo.  

Resumindo, a vulnerabilidade socioambiental é relacionada ao indivíduo ou grupos 

fragilizados, no aspecto jurídico ou político, faltando-lhes proteção e garantia dos seus 

direitos à cidadania. 

Portanto, estes dois próximos capítulos demonstram as relações territoriais, a 

reciprocidade do uso dos recursos naturais e conflitos jurídicos em torno de seus direitos e 

reconhecimento, tornando a vida das famílias da comunidade da Barra do São Lourenço a 

margem da constituição, leis e convenções infraconstitucionais. 

Na comunidade não há estabelecimento comercial, existem dificuldades de transporte 

(pela distância com as cidades e alto custo pela privatização da hidrovia pelo fato do acesso só 

acontecer via rio), em grande parte realizado por embarcações chamadas de “freteira”, uma 

modalidade de transporte voltada para transportar mercadoria para as regiões de difícil acesso. 

Esse tipo de transporte para passageiros nessas embarcações surgiu a partir da necessidade de 

não haver outro tipo de transporte, ou mesmo, uma embarcação apropriada para atender aos 

fazendeiros, os trabalhadores rurais e os ribeirinhos que moram nesses locais (SANTANA, 

2013), que se mostram extremamente precárias até os dias atuais (Figura 09). 
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Figura 9: Embarcação "Freteira" no rio Paraguai. 

 

 Fonte http://www.pantanal_aventuras.blogger.com.br/1 

 

De acordo com Santana (2013) em seu trabalho intitulado Análise da Importância das 

Freteiras para as Comunidades Ribeirinhas no Rio Paraguai na Fronteira Brasil/Bolívia 

destaca que: 

 

As condições estruturais e físicas das lanchas, mesmo com as manutenções rotineiras, 

ainda estão muito aquém do que poderia ser para atender esses usuários. Essas pessoas 

já se sentem excluídas do mundo, e ainda, quando vão usar um serviço em que estão 

pagando, são maltratadas e humilhadas, e sem ter a quem reclamar seus direitos ou 

usar outro transporte, por não existir outro que ofereça essas comunidades, acabam 

tendo que se sujeitar a essas situações. 

 

Quanto à infraestrutura, avanços veem acontecendo como consequência de trabalhos 

realizados por organismos públicos e sociedade civil organizada, como Ministério Público 

Federal, instituições de pesquisa como a própria UFMS – Campus do Pantanal, Embrapa e 

ECOA, trouxeram comunicação, escola, melhoria da renda e organização associativa, porém, 

                                                           

1 Disponível em:<http://www.pantanal_aventuras.blogger.com.br/.>Acesso em: 11 de Set. 2014. 
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ainda não há posto de saúde, energia elétrica, água tratada, saneamento básico e moradia 

adequada.  

Com relação às moradias (Figura 10), segundo Dos Santos (2013), estas são simples, 

normalmente com apenas dois cômodos anteriores2 e dois cômodos posteriores3, e geralmente 

construídas de barrote de varas de taquara (Bambusoidae), comumente chamadas de pau-à-

pique e barroteadas4 com um tipo de massa feita de barro e cinzas de madeira, e são cobertas 

com palha5 folhas de palmeiras, preferencialmente acuri (Attalea phalerata). Anteriormente a 

isso, os esteios6 que são feitos do cerne de árvores, principalmente de aroeira (Schinus sp.), 

após serem lampinados7 com instrumentos cortantes8, são erguidos e fixados em buracos 

feitos no solo, delimitando assim um quadrante pré-definido para a moradia. O piso interno, 

comumente, é de chão batido.2 

 

Figura 10: Moradias dos ribeirinhos na comunidade da Barra do São Lourenço. 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

As canoas de um pau só - canoas monóxilas - são meios de transporte produzidos a 

partir de um único tronco de árvore (BRANDÃO et al. 2008), normalmente do cambará 

(Lantana camara) ou da ximbuva (Enterolobium contortisiliquum), espécies estas ocorrentes 

                                                           

2 (2) Quartos ou quarto e sala. (3)Cozinha e dispensa. (4) Rebocadas.  (5) Folhas de palmeiras. (6) Vigas de 

sustentação da casa.  (7) Aplainados rusticamente. (8) Machados e/ou facões. 
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na área de estudo, das quais se utiliza a madeira, que segundo Souza (1973, p. 142), é 

escavada a fogo e entalhada rusticamente, moldando-se uma estrutura apropriada para a 

navegação leve.  Brandão et al. (2008), determinam três etapas no processo de manufatura de 

tais embarcações: escolha da árvore, derrubada da árvore e determinação do tamanho e forma 

da canoa - tiração de machado - e, acabamento da canoa - limpação de ferro fino. 

Normalmente, para tal intento, usa-se o enxó9.  

Os remos e as zingas, instrumentos auxiliares para a propulsão destas embarcações, 

também são confeccionados a partir de partes mais finas destas madeiras. Pode ser utilizada a 

madeira de outras árvores, tais como o louro-preto (Ocotea sp.), mas são preferidas as 

espécies acima citadas.  É valido lembrar que a arte de confeccionar canoas a partir de um 

único tronco de árvore, foi desenvolvida pelos índios Guató, exímios canoeiros que 

dominaram o alto rio Paraguai e as suas lagoas internas, segundo Souza (1973, p.142).   As 

técnicas desta arte foram absorvidas por ribeirinhos não indígenas, que passaram a habitar a 

região, e incorporadas na forma de tradição. O ato de fabricar e utilizar a canoa mostra uma 

forte identidade cultural, revelando-se uma autoafirmação de ser pantaneiro (BRANDÃO et 

al., 2008).  

Nota-se então, o estreito relacionamento entre o homem pantaneiro e a natureza, 

cercado de uma determinada “sapiência informal” que é transmitida de pai para filho, geração 

após geração, através das práticas cotidianas e/ou da oralidade.  Isso nos permite dizer que é 

inapropriado se referir às populações que vivem mais afastadas dos centros urbanos, como 

sendo aculturadas segundo Dos Santos (2003). 

Essa população, na verdade, apresenta maneiras diferenciadas de expressão cultural, 

em relação às culturas que comumente identificamos, traços de multiculturalismo. As 

construções ribeirinhas no Pantanal não diferem das encontradas na comunidade, feitas com 

madeiras aplainadas10 e/ou até mesmo de alvenaria com cobertura feita com telhas de zinco, 

de cerâmica11 e/ou de amianto, com piso de cimento puro ou queimado com corantes12. 3 

Em algumas situações os ribeirinhos da Barra do São Lourenço já contam com 

motores geradores movidos a óleo diesel ou gasolina, ou com placas solares, os quais 

fornecem energia elétrica para as moradias.  Com tais instrumentos é possível alimentar bicos 

de luz, freezers e geladeiras e às vezes, outros equipamentos eletroeletrônicos. Pode-se 

                                                           

3 (9) Instrumento de carpintaria feito de chapa de aço. (10) Tábuas. (11) Telha francesa ou romana. (12) 

Vermelhão.  
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observar também, que vários ribeirinhos já possuem botes13 com propulsão a motor de popa, o 

que facilita a locomoção 4pelas águas pantaneiras, dando-lhes maior mobilidade, entre as 

outras localidades rurais e as cidades de Corumbá e Ladário. Entretanto, segundo Brandão et 

al. (2008), todos ainda mantêm o uso da canoa de um pau só, condição essencial para a 

ocupação do Pantanal pelos povos indígenas no passado, e no presente, mantendo também a 

sustentabilidade da vida cotidiana das famílias de baixa renda.   

A principal atividade econômica da comunidade vem da pesca e da “catação de iscas-

vivas” para o turismo de pesca amador (Quadro 1).  

 

Quadro 1: Perfil sobre a principal fonte de renda das famílias da comunidade da Barra do 

São Lourenço. 

 

Fonte: ECOA, 2013. 

 

Quanto à renda familiar, 37% das famílias entrevistadas possuem renda mensal entre 

R$ 301,00 e R$ 540,00, 32% têm renda entre R$ 541,00 R$780,00 e 11% ganham entre R$ 

781,00 e 1.020,00. Somente uma pessoa possui renda entre R$ 1.021 e R$1.500,00 e 2 

pessoas recebem acima de R$1.500,00. Apenas 5% não informaram o valor de sua renda. As 

famílias, em geral, possuem mais de uma fonte de renda, sendo a maior parte proveniente da 

pesca (representa 69%) e das cestas básicas (44%), além do auxílio de bolsas do Governo 

(39%), que na grande maioria dos casos (77%) provém do programa Bolsa Família. A 

influência da agricultura (28%), da aposentadoria (28%) e da pecuária (19%) também é 

significativa.  

                                                           

4 (13) Embarcação de alumínio. 

Pescador...................................33% 

Isqueiro.....................................38% 

Diarista........................................8% 

Assalariada/empregado..............4% 

Aposentado.................................0% 

Dona de casa............................13% 

Lavrador/produtor rural.............17% 

Outro.........................................13% 
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A maior contribuição para a renda familiar é do esposo (64%) ou dos filhos (48%). A 

contribuição mais expressiva é de 1 ou 2 pessoas da família (42%). Somente 26% dos 

entrevistados alegaram possuir renda per capita acima de R$ 210,00. 

Para os filhos economicamente ativos, observou-se que as principais atividades 

econômicas em que estão envolvidos, além dos estudos, são: pesca coleta de iscas, 

funcionamento do PARNA Pantanal, além de auxílio aos pais na “lavoura” – roças de 

subsistência nas várzeas ou nos diques marginais naturais do rio, onde habitam. Quando 

questionados a respeito da profissão do esposo (a), 33% disseram que são pescadores, 38% 

isqueiros, 17% são pequenos produtores/lavoura, 13% são do lar, 8% são diaristas e 13% 

exercem outras atividades (ECOA, 2013).  

Outro ponto a se destacar é a presença de uma associação de moradores, fundada em 

2006, está na terceira gestão da diretoria, no qual, se destaca por lideranças femininas. 

Segundo a associação local, muitos avanços ocorreram posterior ao “empoderamento” e 

organização política da comunidade, como manutenção da escola, aquisição de equipamentos 

de proteção individual para atividade da “catação” de iscas-vivas, apoio a chegada da 

telefonia pública quebrando o isolamento e garantindo a comunicação, principalmente em 

casos de emergência, e, no reconhecimento dos direitos como o registro profissional de pesca 

e da moradia. Porém, estes processos que avançaram no que diz respeito às necessidades 

básicas da comunidade, só foi possível pois, houve a interlocução direta de agendes exógenos. 

Um destes agentes é a organização não governamental ECOA, no qual se baseou num 

amplo diagnóstico a partir de 2005, que culminou na formalização da associação local, que 

apesar de ter ocorrido avanços no amadurecimento de lideranças e representatividade como a 

participação no conselho consultivo do Parque Nacional do Pantanal e serem membros de 

redes de articulação coletiva locais e nacionais, fatores históricos até mais profundos que o a 

própria expulsão, e principalmente a dubiedade das leis ambientais, traz sempre a 

preocupação se na saída dos agentes em defesa de seus direitos a legitimidade irá perdurar não 

provocando o êxodo dessa população. 

Êxodo que vem acontecendo pela marginalização da comunidade há anos, que como 

consequência de não permiti-los acessar territórios tradicionais como aterros naturais para 

salvar a criação e seus bens em cheias extremas, como citado no capítulo abaixo sobre os 

conflitos territoriais. 
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Relatos das cheias de 2011 e 2014 por exemplo, aumentam ainda mais o quadro de 

vulnerabilidade dessas famílias. Em 2011 o rio Paraguai alcançou a cota de 6,23 metros, 

segundo o Serviço de Sinalização Náutica do Oeste da Marinha do Brasil (Figura 11). 

 

Figura 11: Cotagrama do nível do rio Paraguai pela régua de Bela Vista do Norte (MS). 

Fonte: Serviço de Sinalização Náutica do Oeste da Marinha do Brasil, 2014. 

 

Fazendo com que as famílias tivessem que resistir dentro de suas próprias casas, 

construindo “girau”14 (técnica utilizada pelas famílias ao longo dos anos de cheia), para 

sobreviverem, mas perdendo seus pertences e a criação, pois, não tinham áreas mais altas para 

migrarem temporariamente, como faziam no passado em aterros indígenas por meio de 

acampamentos tradicionais (Figura 12). 5 

                                                           

(14) Tipo rudimentar de assoalho, cama ou deque feito de madeira e cipó, elevado do solo. 



43 

 

 

 

Figura 12: Casas dos moradores na comunidade da Barra do São Lourenço na cheia de 2011. 

Fonte: Autor, 2011. 

 

As dificuldades devem se também por não existir no Pantanal um sistema de 

comunicação e alerta a prevenção de cheias e secas extraordinárias, ou seja, aos eventos e 

fenômenos climáticos extremos, não havendo assim, uma sistematização e integração entre os 

órgãos que monitoram as cheias e secas no Pantanal com os órgãos que assistem as 

populações atingidas, atrasando as respostas dos programas de assistência social, como defesa 

civil, secretarias e marinha. 

No ano de 2014, a situação voltou a se repetir tendo o rio Paraguai atingindo sua cota 

de 6,30 metros no mês de junho (Figura 13), a máxima para o ano, e a maior dos últimos 20 

anos, segundo a régua Bela Vista do Norte, localizada numa base militar do exército na 

margem do rio Paraguai acima de onde se localiza a comunidade. Caso existisse um sistema 

institucionalizado de prevenção e alerta a cheias e secas extraordinárias no Pantanal, as perdas 

das comunidades poderiam ser minimizadas, já que haveria tempo para ações preventivas. 
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Figura 13: Cotagrama do nível do rio Paraguai na cota de 6,30 metros pela régua de Bela Vista do Norte (MS). 

Fonte: Serviço de Sinalização Náutica do Oeste da Marinha do Brasil, 2015. 

 

Enfim, a falta de acesso às áreas mais altas tradicionalmente ocupadas, sistema de 

prevenção e alerta a eventos climáticos extremos no Pantanal e programas sistematizados de 

apoio as estas comunidades trazem à tona uma preocupante análise.  

 Diante dos conflitos territoriais, ou seja, o cerceamento dos direitos sobre as áreas 

chave para a sobrevivência e economia dessa população, a marginalização quanto às políticas 

locais que não chegam como programas habitacionais específicos ao ribeirinho adaptados as 

condições do ambiente em que vivem, e a não existência de um sistema institucionalizado e 

oficial de alerta e prevenção a eventos climáticos extremos no Pantanal como grandes cheias, 

na perspectiva que se preparam para cada evento como este de 2014, denota que o quadro de 

vulnerabilidade dessa comunidade é ainda mais dramático, como ilustrado na figura 14. 
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Figura 14: Fotos (1); (2) e (3) mostram a casa de uma família na comunidade e n foto (4) a escola municipal, 

ambos na cheia de 2014. 

Fonte: Maria Aires Aparecida de Souza, 2014. 

 

As fotos (1), (2) e (3), demonstram a casa de uma família quando nas cheias maiores 

como a de 2014, e na foto (4), tem se a situação mais dramática, a Escola Municipal Rural 

Pólo Barra do São Lourenço ameaçada, por localizar-se numa área instável de erosão 

marginal em que a cada cheia, o leito do rio aproxima-se de sua estrutura, a interditando por 

meses a cada cheia extraordinária. Portanto, assim como a escola da comunidade, as casas 

encontram-se hoje numa situação de alto risco se mudanças não forem realizadas, as 

atividades escolares serão suspensas por tempo indeterminado, e famílias ficarão sem moradia 

atingindo diretamente as 23 famílias residentes. 

 Sob esse prisma que este trabalho chama atenção para relevância de abrirmos a 

discussão ampla sobre as “terras tradicionais e áreas naturais protegidas” e a necessidade de 

se lançar instrumentos como a cartografia social, um meio de se analisar e registrar os 

processos de territorialização da comunidade. 
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5 - ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS E CONFLITOS TERRITORIAIS 

 

Até o final dos anos de 1980, a tônica do movimento ambientalista brasileiro e das 

políticas públicas relacionadas à gestão ambiental, em geral, pautava-se por uma visão 

centrada na superioridade da natureza sobre a espécie humana. A criação de espaços naturais 

protegidos, ou Unidades de Conservação (UCs), já era uma das principais estratégias da 

política ambiental brasileira baseada no modelo biogeográfico de “ilhas de diversidade” 

segundo Martinz (2012), iniciada na década de 30. Dito de outra forma, as UCs desse período 

eram criadas sob um regime de “proteção integral”, onde não se admite a permanência 

humana de nenhuma natureza. De acordo com Orlando (2009), até o final dos anos de 1980, 

foram criadas setenta e quatro UCs com essas características. 

Em recente avaliação do SNUC, o Ministério do Meio Ambiente (2010) afirma que a 

criação de UC continua sendo uma das principais estratégias da política ambiental brasileira. 

Parte desse esforço de conservação de áreas naturais no Brasil, passa pelo incentivo a 

propriedades privadas decretarem suas áreas de reserva legal ou não, como Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural - RPPN, no qual, transformam-se em Unidades de 

Conservação de domínio privado com objetivo de conservar a diversidade biológica. 

E a partir dessa política do Estado brasileiro que os conflitos se iniciam reverberando 

em todos os ambientes brasileiros, incluindo o Pantanal, região foco deste estudo. 

O problema é que definir oficialmente unidades de conservação apenas pela incidência 

de espécies e operar com as categorias cadastrais censitárias convencionais significa incorrer 

no equívoco de reduzir a questão ambiental a uma ação sem sujeito, ou seja, apesar de RPPNs 

serem categorizadas no SNUC como sendo de uso sustentável, toda e qualquer atividade 

humana, exceto pesquisa científica e ecoturismo é vetada. 

No entanto, estamos tratando de áreas tropicais brasileiras, como o Pantanal, onde 

movimentos sociais como as comunidades tradicionais, apresentam-se como um fator de 

existência coletiva que contesta esta insistência nos procedimentos operativos de ação sem 

sujeito. Com isto, a imensa diversidade sociocultural do Brasil é acompanhada de uma 

extraordinária diversidade fundiária, onde as múltiplas culturas, ou seja, comunidades e povos 

tradicionais se inter-relacionam com seus respectivos ambientes geográficos que se traduz em 

seu território. 

Portanto, a questão fundiária no Brasil vai além do tema de redistribuição de terras, se 

torna uma problemática centrada nos processos de ocupação e afirmação territorial, os quais 
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remetem, dentro do marco legal do Estado as políticas de ordenamento e reconhecimento 

territoriais. (LITTLE, 2002). E territorialidade é definida como um esforço coletivo de um 

grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar como uma parcela específica de seu 

ambiente biofísico, convertendo-a assim em seu “território” segundo Sack (1986, p. 19). 

O fato de que um território surge diretamente das condutas de territorialidade de um 

grupo social implica que qualquer território é um produto histórico de processos sociais e 

políticos. E outro aspecto fundamental da territorialidade humana é que ela tem uma 

multiplicidade de expressões, o que produz um leque muito amplo de tipos de territórios, cada 

um com suas particularidades socioculturais. Para tanto, se faz necessário abordagens 

etnográficas como a cartografia social (LITTLE, 2001), realizado nos levantamentos de 

campo deste estudo (figura 15). 

 

Figura 15: Coleta de dados pelo projeto de Cartografia Social da UFMS, 2014. 

Fonte: Autor, 2014. 

 

 A questão é que o conflito territorial e socioambiental na comunidade da Barra do São 

Lourenço começou de forma complexa com elementos históricos e políticos levantados a 
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partir de relatos, entrevistas e levantamentos bibliográficos. A expansão das fronteiras no 

Brasil colonial e imperial - como a expansão das fazendas de gado ao sertão do Nordeste e 

Centro Oeste, produziu um conjunto próprio de choques territoriais e com isto provocou 

novas ondas de territorialização por parte dos povos indígenas e escravos africanos. 

Dos Santos (2013), salienta que, indígenas pertencentes à etnia Guató, se faziam - e 

ainda se faz - presentes junto às comunidades pantaneiro-ribeirinhas, principalmente às 

comunidades da Serra do Amolar, com as quais realizavam trocas e aquisições de vários 

materiais, além de participarem de festejos e empreitadas.  Em alguns casos chegaram a se 

unir maritalmente com pessoas dessas comunidades, passando aos seus descendentes vários 

traços de suas culturas. É possível verificar a aplicação das práticas acima citadas, por 

exemplo, no relacionamento dos pescadores com o rio Paraguai, o qual resulta numa cultura 

particular, sob a influência dos mais idosos, Leal et al. (2009, p. 1184).    

Os meios de subsistência dessas comunidades se basearam por vários anos no trabalho 

em fazendas de gado, na pesca profissional e comércio de couro de espécies de animais 

nativos como dos jacarés (Caiman sp.). 

Profundas mudanças vieram quando, em 1974 uma grande cheia mudou a paisagem e 

a dinâmica local, inundando permanentemente extensas áreas destinadas a criação de gado, o 

que trouxe a falência grande parte dos produtores locais, na qual era até então a base da 

economia, e como consequência do couro do jacaré ser um produto muito popular na Europa 

e na América, durante esse período tornou-se então a principal fonte de renda de grande parte 

dessas populações (CURADO, 2004). O Brasil foi o maior produtor durante os anos de 1960, 

no entanto entre 1970 e 1980 atingiu sua maior taxa de peles exportadas (Estima-se que cerca 

de um milhão de peles saíram do país) - mesmo que a caça fosse considerada uma atividade 

ilegal no Brasil desde 1964 (MOURÃO, 1999). 

 A pressão mundial vinda dos órgãos ambientais causou grande preocupação sobre o 

uso de couro de jacaré do Pantanal (VERDADE 2004; BRAZAITIS et al., 1998). Para coibir 

esta atividade, em 1979, o Governo Federal criou uma polícia florestal especial - chamado 

INAMB (Instituto de Controle Ambiental). A situação só chegou ao fim no final de 1980, 

quando os jacarés (espécime mais caçadas no Pantanal) fora listado no “Endangered Species 

Act EUA” (Lista de espécies ameaçadas dos Estados Unidos da América), e proibido no 

mercado americano (MOURÃO, 1999). 

Embora alguns autores (incluindo um Grupo de Especialistas em Crocodilos) 

argumentam que a posição do Jacaré (Caiman), na lista como "em risco" foi um instrumento 
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para promover a produção de couro de jacaré nos EUA e, na verdade, parece que esta espécie 

nunca enfrentou ameaças reais de extinção (ROSS 1998; MOURÃO, 1999). 

O fato é que no Pantanal teve reconhecida uma luta muito violenta entre INAMB e 

caçadores de couro "coureiros" – atravessadores que aliciavam moradores de fazendas, 

ribeirinhos, membros de comunidades, que abatiam os animais para venda do couro a pessoas 

provenientes do estrangeiro, atraídos na década de 70 e 80 pelos seus altos lucros 

(LONGATTO & SEIXAS, 2004). 

Assim, embora o INAMB tenha sido fechado a mais de uma década atrás, e quase não 

havendo registros de pessoas caçando o jacaré no Pantanal atualmente para o comércio de 

couro, as tensões e desconfiança entre as comunidades locais e algumas instituições do 

governo permanecem como resultado dessa história. Por exemplo, um grupo chamado "Rede 

de Proteção e Conservação da Serra do Amolar" monitora e avalia impactos das atividades 

humanas ao redor da borda ocidental do Pantanal (Bertassoni et al., 2012). Por um período de 

15 em 15 dias um grupo de funcionários do Instituto Homem Pantaneiro – organização não 

governamental local baseada no município de Corumbá, coordenadora da “Rede de Proteção e 

Conservação da Serra do Amolar” e atual gestora das RPPN Acurizal, Penha e Elieser Batista, 

percorre as proximidades da comunidade tirando fotos e monitorando as atividades da mesma, 

pois a ONG entende como ameaça as atividades de subsistência e econômica praticada pelas 

famílias da Barra do São Lourenço, assim como demais comunidades.  

Um tipo de monitoramento que as comunidades locais reivindicam como incoerente e 

equivocada, por intimidá-las e oprimi-las. Este processo “fiscalizatório” pela ONG Instituto 

Homem Pantaneiro e seus impactos estão descritos mais abaixo. 

No entanto, em outra análise, o número crescente de turistas nesta região, disputando 

locais de pesca e acessando áreas dentro das UCs, transferem grande parte das acusações à 

comunidade por parte das instituições “fiscalizatórias”. Processo que nos remete a história do 

estado, onde, para apoiar o trade turístico como novo segmento econômico que surgia, o 

governo local criou restrições para os pescadores profissionais. Leis locais foram criadas 

liberando “petrechos” de pesca ao turista (CATELLA, 2003). Assim, por um lado, a 

quantidade de peixes capturados por turistas aumentou acentuadamente de 25% do total 

(1979-1984) para 76% (1994-1999), por outro, a captura da pesca profissional diminuiu 

igualitariamente (ALBURQUERQUE et al., 2011). Catella (2003) argumenta que os 

pescadores profissionais foram levados a encontrar alternativas para a sua subsistência e a 

maioria deles começou a trabalhar para o próprio trade turístico, como guias as embarcações 
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(“piloteiros”) ou fornecendo-lhes iscas-vivas “isqueiros”. Atualmente, ao menos 70% dessas 

comunidades trabalham direta ou indiretamente (por meio de atravessadores), para o turismo 

de pesca amadora fornecendo iscas-vivas (dados não publicados da ECOA).  

Diante desses cenários, que atinge diretamente a comunidade da Barra do São 

Lourenço, ela ainda possui outra barreira imposta a sua sobrevivência, a expulsão devido à 

criação de áreas protegidas. Sendo o Pantanal a maior planície alagável do mundo, com 

extensas áreas ainda bem conservadas de acordo com CSR/Ibama (2010), e a Serra do Amolar 

sendo um espaço físico de fronteira dotados de recursos naturais delimitado política e 

culturalmente (COSTA, 2009), que se destaca das outras regiões devido sua paisagem 

heterogênea, apresentando fitofisionomias diversificadas, que também serve de refúgio as 

espécies da fauna ameaçadas de extinção, que por consequência dessas características bióticas 

e geográficas, a região está intitulada pelo Ministério do Meio Ambiente (2002), como “área 

de extrema prioridade para conservação” da biodiversidade brasileira. 

Foi então que para proteção desta região, o governo brasileiro criou a Reserva 

Biológica do Caracará, em 1971, e devido ao seu potencial turístico a transformaram em 

Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense (PARNA – 135.000 hectares), 10 anos depois 

em 1981, já em 1994, 04 novas áreas naturais protegidas se estabeleceram circunvizinha ao 

Parque. Todas as áreas na categoria RPPN - Acurizal (13.200 hectares), Penha (13.100 

hectares), Dorochê (26.518 hectares), e Rumo Oeste (990 hectares), em 2008 duas outras 

áreas se somaram ao esforço de conservação da região – a RPPN Engenheiro Eliezer Batista 

(14.000 hectares) - e uma fazenda de gado, que possui restrições de acesso as áreas alagadas 

“da propriedade” - Fazenda Santa Tereza (60.000 hectares), considerada pela “Rede de 

Proteção e Conservação da Serra do Amolar”, como área protegida, apesar da criação 

pecuária.  

Porém, devido a distância da fazenda Santa Tereza em relação a comunidade da Barra 

do São Lourenço, seus conflitos são com outras duas comunidades tradicionais ao sul da Serra 

do Amolar; São Francisco e Paraguai-Mirim; com longo histórico de compra de áreas dos 

ribeirinhos e proibição a pesca e catação de isca nas áreas inundáveis da fazenda, situação 

bastante complicada, já que estamos falando de zonas de inundação do rio Paraguai, onde os 

corpos d´água são de jurisdição da União. 

Somando se então, o que a “Rede de Proteção e Conservação da Serra do Amolar” 

entende como áreas naturais protegida, totaliza-se uma área aproximada de 262 mil hectares 

para a proteção da biodiversidade e de conflitos territoriais (figura 16). 
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Figura 16: Imagem das áreas protegidas e das três principais comunidades da região faltando apenas à 

localização da comunidade do São Francisco que geograficamente esta conjunta à comunidade do Paraguai-

Mirim. 

Fonte: Centro de Sensoriamento Remoto Ibama, 2013. 

 

A história dos conflitos socioambientais na comunidade da Barra do São Lourenço, 

inicia-se em 1995, quando a ONG americana The Nature Conservancy, comprou as fazendas 

Acurizal, Penha e Rumo Oeste - propriedades agropecuárias que juntas somavam 

aproximadamente 55 mil hectares, e as repassou para uma ONG brasileira com sede em 

Cuiabá no estado de Mato Grosso chamada Ecotrópica (fundação de apoio a vida nos 

trópicos). A partir da compra, as fazendas foram decretadas RPPN em 1997 e iniciou-se o 

processo de gestão pela Ecotrópica. Porém, segundo o relato dos moradores da Barra do São 

Lourenço já na aquisição das fazendas em 1995 as famílias começaram a serem expulsas. 

É importante salientar que estamos falando de antigas fazendas de gado que grande 

parte de suas áreas estavam e estão (atualmente RPPN Penha e Acurizal), dentro do regime de 

inundação do rio Paraguai, ou seja, Áreas de Preservação Permanente (APP) – sob 

dominialidade da União, e nestas áreas circunvizinhas as propriedades, nas margens do rio 

Paraguai em braços do rio e corixos residiam os núcleos familiares da comunidade da Barra 

do São Lourenço. 
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O primeiro ponto de conflito situa-se quanto à titulação das RPPNs pelo IBAMA, 

trâmite previsto na legislação brasileira, por meio do Decreto que dispõe sobre a formalização 

das mesmas, o problema é que as divisas das reservas a leste da Serra do Amolar chegam até 

as margens do rio Paraguai, segundo os polígonos oficiais das propriedades. Situação 

conflituosa do ponto de vista fundiário, pois além da margem do rio Paraguai, pertencer a 

União (cálculo baseado na linha média ordinária do rio, tendo no mínimo 15 metros de 

extensão), e estarmos em faixa de fronteira, as propriedades não poderiam chegar até onde 

afirmam estarem, conforme demonstrado na figura 17. 

Mesmo com todos estes aspectos, as RPPNs foram implantadas e em seguida as 

comunidades foram expulsas. Como o relato do entrevistado I, morador local; 

 

Como nasci e me criei na Serra do Amolar, conheço todas as famílias da 

comunidade, e foi assim, que a ONG me contratou para avisar a todos que deveriam 

sair dali em uma semana, porque tudo tinha virado reserva”. (...). As famílias me 

pediram que pedisse ao novo dono da fazenda que ajudasse pelo menos com lonas e 

barco para o transporte, já que só possuíam canoas e estavam com crianças, mas 

tudo foi negado. (...). 
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Figura 17: Imagem com os limites da RPPN Penha (linha vermelha), margeando e sobrepondo rios da União 

como o Paraguai e o Cuiabá. 

 
Fonte: Google Earth ®. 
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Em 1995 durante uma viagem organizada e com a participação de um grupo de 

organizações ambientais, incluindo ECOA, WWF, International Rivers entre outras, onde 

segundo entrevista com um participante, ao passarem pela Serra do Amolar, em uma 

programação que percorria de Cáceres no estado do Mato Grosso a Porto Murtinho já em 

Mato Grosso do Sul, avistaram famílias no que hoje é a comunidade da Barra do São 

Lourenço saindo da margem direita do rio (atualmente RPPNs Penha e Acurizal), em 

pequenas embarcações; 

 

Avistamos algumas famílias num período de muita chuva e mosquito, divididas em 

duas grandes lonas, uma preta e outra amarela, a situação chamou nossa atenção e 

começou uma discussão de que algo estava acontecendo e precisávamos entender 

melhor aquilo. (...). 

 

Os relatos do entrevistado II, coincidem com o período de aquisição das RPPNs e da 

expulsão segundo os moradores locais, que desde então enfrentam inúmeras dificuldades no 

acesso de seu território, no exercício de suas atividades tradicionais como a pesca, extração de 

produtos da biodiversidade e até de sobrevivência como a palha para cobrir as casas ao acesso 

de água potável em períodos intensos de “decoada”15.  

A partir deste momento, grande parte do território da comunidade foi cerceado ao uso, 

tanto para atividades de subsistência quanto econômica, dando início a um grande período de 

conflitos. A imagem abaixo aponta na cor vermelha as áreas que eram proibidas de a 

comunidade exercer suas atividades de 1995 até 2013 (figura 18), ou seja, havia grande 

sobreposição das áreas tradicionais da comunidade com os limites das RPPNs. Sendo 

importante observar que algumas dessas áreas já não pertenciam às UCs, já que não existem 

zonas de amortecimento (ZA)16, para RPPNs e para o Parque Nacional do Pantanal, pois, em 

2006 a Advocacia Geral da União (AGU), dispões sobre a necessidade de se instituir a ZA 

apenas por meio de ato do Poder Público (Lei ou Decreto), adotado também pela Secretaria de 

Assuntos Jurídicos da Casa Civil (NETO, 2010), tendo assim prevalecido. Tendo a 

possibilidade de uma análise de que se estabeleceu uma “lei/ordem” local imposta pelos 

gestores das UCs à região até 2013. 

Desta maneira, o Parque Nacional do Pantanal ainda não possui sua ZA decretada, 

muito menos para as RPPNs, no qual não existe, com isso, há sim possibilidade do acesso as 

áreas do entorno para uso econômico e subsistência da população circunvizinha. Porém, as 
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unidades não possuem este entendimento e vê com dificuldades sua aproximação e integração 

com a comunidade local,  incluindo a proibição dos pescadores de utilizarem a margem direita 

do rio Paraguai que as contornam.6 

Porém, atualmente o conflito territorial da comunidade segundo eles próprios nas 

entrevistas não é diretamente com o Parque Nacional, as reivindicações das famílias da Barra 

do São Lourenço são sobre as áreas das reservas particulares, na qual sobrepõe o que elas 

consideram como território. E são as ações orquestradas pelas Reservas Particulares em nome 

de uma “Rede de Proteção” com ações de monitoramento e “fiscalização” em períodos de 15 

em 15 dias, que mais incomodam e aumentam as tensões por parte dos ribeirinhos. Foi 

comum relatar situações como intimidação e proibição da pesca nas baías e corixos do rio 

Paraguai, inúmeros registros fotográficos de adultos e crianças sem autorização, denúncias 

falsas de crimes ambientais, trazendo constrangimento e sérios prejuízos financeiros as 

famílias além de abordagens a pescadores em suas embarcações. Situação ambígua, já que 

umas das organizações partícipes da “rede de proteção” a Ecotrópica, ter como missão a 

“melhoria do relacionamento do homem com o meio ambiente”. 

                                                           

6 (15) Processo intenso de decomposição realizado pelas bactérias, capaz de consumir todo o oxigênio dissolvido 

na água, liberando o dióxido de carbono livre, disponível 

em:http://www.riosvivos.org.br/Noticia/O+fenomeno+da+decoada/17017. 

  (16) Artigo 2º, inciso XVIII da Lei nº 9.985/2000. 
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Figura 18: Imagem demonstrando (vermelho) as áreas proibidas de 1995 a 2013. 

Fonte: Chiaravalloti RM. Mphil report. University College London. 2014. 
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Esta situação de conflito é exposta em inúmeros momentos ao longo desta pesquisa, 

tanto por declarações dos gestores das UCs privadas, ao longo dos anos, quanto pela 

declaração de moradores da comunidade, a partir do exemplo de uma senhora da Barra do São 

Lourenço quando no momento da expulsão; 

 

Com a criação da reserva particular, tive que deixar minha casa de um dia pro outro. 

Deixamos nossas coisas “pra” trás, apenas pegamos a mala e colocamos no barco. 

Grávida e com muito medo, acabei perdendo a criança. Era “pra” se chamar Ana 

Rosa.  

 

O gestor das reservas particulares, em uma reunião na procuradoria da república de 

Corumbá em dezembro de 2013, como representante da “Rede de Proteção da Serra do 

Amolar” declarou; “Aquelas pessoas são oportunistas, não havia ninguém lá antes das 

reservas particulares...agora se dizem comunidades tradicionais para terem benefícios 

especiais”. 

Em outro encontro, na constituição da “Rede de Proteção da Serra do Amolar”, em 

2008, um de seus idealizadores na época afirmou; “Eu jogaria Agente Laranja13 no rio 

Paraguai para que ninguém mais estivesse próximo as reservas”. 

Agravando o cenário de tensões na região, recentemente foi publicado um livro que de 

chamado Biodiversidade e ocupação humana do Pantanal Mato-Grossense: Conflitos e 

oportunidades de Franco, et al (2013), no qual, apesar de metodologicamente não ser um 

levantamento etnográfico das comunidades da Serra do Amolar, como os próprios autores 

afirmam; 

 

A nossa pesquisa de campo não se beneficiou das vantagens inerentes às 

permanências prolongadas dos pesquisadores junto aos grupos estudados, típicas dos 

estudos etnográficos clássicos (que muitas vezes consumiram muitos meses ou anos). 

Elas permitem um aprofundamento e uma disponibilidade de detalhes proporcionais 

ao tempo durante o qual a equipe de pesquisadores esteve em campo (sete dias, no 

nosso caso). Por isso, a pesquisa de campo não foi exaustiva, nem pretendeu ser 

(FRANCO et al., 2013). 

 

Deixa claro que apesar de não utilizarem o método adequado para tais afirmações, o 

que seria responsável, já que trata-se de eventos históricos e conflitos sociais e ambientais que 

arrastam-se por décadas numa região de extrema importância, o fato de proporem um livro 

onde em diversos momentos incitam e criam termos como “pobres rurais” (FRANCO et al., 

2013), na tentativa de descaracterizar as comunidades locais, afirmando categoricamente que 

não há nenhum tipo de relação tradicional e hereditária com os grupos indígenas da região, 
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elevando as tensões entre os diversos atores locais e deixa ainda mais distante uma futura 

resolução. 

Como esta passagem no livro em que critica o trabalho do Ministério Público Federal, 

questionando as ações de um de seus procuradores em Corumbá; 

 

As ações perpetradas por Assis, como representante do Ministério Público Federal, se 

deram no sentido de tentar caracterizar as populações ribeirinhas residentes em 

Paraguai-Mirim, Barra do São Lourenço e Serra do Amolar como “comunidades 

tradicionais” e por meio dessa estratégia garantir direitos ilimitados ao uso dos 

recursos naturais, inclusive nas propriedades privadas destinadas à conservação da 

natureza (FRANCO et al., 2013). 

 

 Deixando evidente que o cenário de conflito existente e as rusgas históricas possuem 

maior complexidade. 

Ainda no livro, há passagens onde é possível identificar mais tensões e total 

desconhecimento da região e das áreas como antropologia e sociologia, fundamentais a 

Biologia da Conservação, ao que o livro se presta fazer: 

 

Assumir a identidade tradicional para ter acesso a recursos diferenciais 

proporcionados pela sociedade exigiria, de fato, uma contrapartida específica a adoção 

de critérios objetivos para tal classificação. No entanto, existem formas de resistências 

– deliberadas e involuntárias – ao estabelecimento de tais critérios. O que vale é a 

defesa instrumental de ambiguidades. Enquanto isso, as consequências da 

implementação de arriscadas práticas semânticas e políticas passam despercebidas. Os 

principais riscos implícitos no conceito corrente de comunidades tradicionais e no seu 

uso político-legal são: 

 Ausência de definições ou utilização de definições inespecíficas ou 

tautológicas; 

 Autodefinição motivada pela perspectiva de obter tratamento diferenciado; 

 Racialização dos direitos e das políticas públicas; 

 Des-historização e naturalização das condições dos supostos “tradicionais”; 

 Martirização/vitimização dos povos marginais; 

 Absolutização acríticia de uma suposta índole preservacionista dos 

“tradicionais” (reprise do mito do “bom selvagem”); 

 Vazamento do rótulo da excessiva ampliação; 

 Adoção/aceitação e instrumentalização de supostas identidades étnicas 

motivadas pela obtenção de uma ativo econômico – a terra – associado à 

possibilidade de acesso a subsídios e recursos financeiros diferenciados (grifo 

nosso). (FRANCO et al., 2013). 

 

O capítulo vulnerabilidade deste trabalho, apresentou uma realidade completamente 

distinta das afirmações acima, em que há condições de extrema vulnerabilidade e de 

invisibilidade social, no qual, o “tratamento diferenciado” e “direitos” não chegam. Segundo 

Almeida & Silva (2011, p.8) “Os moradores mais antigos da comunidade são dois indígenas 
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remanescentes da etnia Guató, que moram na comunidade há 45 anos, na margem esquerda 

do Rio Cuiabá com vistas para os morros Caracará e Boa Esperança”, havendo então 

tradicionalidade e hereditarismo indígena pela comunidade da Barra do São Lourenço, 

mostrando apenas um dos elementos que contestam afirmações contrárias acima citadas. 

O fato é que existiu um quadro de invisibilidade social nesta região, as comunidades 

se quer eram localizadas nos mapas dos programas e políticas do município de Corumbá, o 

que permitiu segundo relato dos moradores da comunidade, que geraram inquéritos civis pelo 

MPF, ações de repressão e intimidação tornaram-se comuns na foram das reservas 

particulares agirem. Foi comum, principalmente ao início das ações da “Rede de Proteção e 

Conservação da Serra do Amolar”, proibição de acessos ao rio para pratica da pesca e coleta 

de iscas-vivas, incluindo a própria margem do rio Paraguai e seus canais, como já dito.  

Quadro este de invisibilidade que também deu margem a dubiedade na prática das leis 

ambientais e criminais na região, onde muitas vezes órgãos fiscalizadores em parceria com a 

rede de proteção, as aplicam equivocadamente, autuando moradores de comunidade 

tradicional, por crimes que nunca foram infrações, provocando nas famílias enormes impactos 

negativos, exemplo do caso de Dona Joana autuada por ter em sua pequena embarcação, dois 

exemplares de pacu (Piaractus mesopotamicus), fora da medida mínima de captura que seria 

de 45 cm e em período de piracema17, numa baía a frente da comunidade para alimentar 

mulheres artesãs que participavam de uma oficina na localidade. Porém, é preciso ter claro 

que, comunidades tradicionais são amparadas pela constituição que lhes garante um mínimo 

de caça e pesca para subsistência em qualquer época do ano, demonstrando mais uma vez o 

caráter não diferenciado que deveria se entender e não se tem no Pantanal, quanto aos direitos 

dessas populações locais.7 

O que pode levar em uma análise mais profunda, que gestores das UCs privadas e 

órgãos fiscalizatórios na região, possuem outro entendimento quanto à condição humana 

inclusive, em que o direito à propriedade pode sobrepor o direito à vida, denotando violação 

dos direitos humanos e constitucional. 

Mesmo que desde de 2005 a ONG ECOA trabalhe na intervenção voltada para o 

desenvolvimento das comunidades nesta região, trazendo com ela uma tecnologia social 

chamada “Desenvolvimento Integral de Comunidades”18 no âmbito da mediação de conflitos 

entre as populações locais e as UCs, e no reconhecimento destes como comunidades 
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importantes ao processo de conservação dessa área prioritária, somente no início de 2013, 

após vários anos de negociação com os gestores das UCs, Ministério Público Federal, 

Secretaria do Patrimônio da União, Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade, governo municipal, organizações não governamentais (ONG), e 

representantes das comunidades, um acordo foi construído, permitindo que os ribeirinhos 

tivessem legitimadas suas moradias ao longo do rio Paraguai, por meio de um novo 

instrumento jurídico aplicado inicialmente no estado do Pará, pensado a resolução de conflitos 

e foi replicado no Pantanal pela primeira vez nesta região, chamado de “Termo de 

Autorização de Uso Sustentável”19 ou TAUS, trazendo alento a comunidade que desde 1995 

vivia a insegurança de serem expulsos novamente pelas constantes sondagem de compra de 

novas áreas privadas ou pela expansão ao sul do Parque Nacional, ou seja, uma luz a 

resolução do conflito na região.8 

 Porém, segundo os ribeirinhos a limitação ou proibição do acesso ao território para o 

uso e prática das atividades de subsistência e econômica, como refúgio das cheias 

extraordinárias recorrentes, continuavam sendo um fator determinante as condições de tensões 

e conflitos.  

Esta situação fez com que, numa ação de campo do MPF/Corumbá a região no final de 

2012 a pedido das famílias da comunidade, determinasse a Secretaria do Patrimônio da União 

(SPU), que iniciasse estudos de identificação de um aterro já com registros históricos de 

ocupação da comunidade usados outrora como refúgio das famílias em períodos de grande 

cheia e para o extrativismo, chamado por eles de “Aterro do Socorro ou Piuval” (Figura 19), 

no qual, desde a década de 90 seu acesso pela comunidade era negado. Já que a RPPN 

Acurizal entende que esta área é de posse da propriedade. 9 

                                                                                                                                                                                     

7 (17) Piracema diz respeito ao período de reprodução dos peixes que na bacia hidrográfica do rio Paraguai 

compreende os meses de Novembro a Março, e a prática da pesca comercial e amadora fica proibida. 
8 (18) Desenvolvimento Integral de Comunidades tem por base a mobilização para promover o associativismo; a 

educação; a saúde; o provimento de energia; o uso sustentável de bens naturais e o planejamento em processos 

de previsão, mitigação e adaptação frente a “eventos climáticos extremos”. Participam pesquisadores e agentes 

públicos. Disponível em: 

http://www.riosvivos.org.br/Noticia/Desenvolvimento+Integral+de+Comunidades++uma+tecnologia+social+des

envolvida+pela+Ecoa+para+as+populacoes+do+Pantanal/18594. 

(19) Portaria n° 89, de 15 de abril de 2010, publicada no D.O.U de 16 de abril de 2010 (fls. 91 e 92). 

(20) Art. 225, da Constituição Federal de 1988. 
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Figura 19: (1) Comunidade da Barra do São Lourenço recebendo o TAUS. (2) e (3) TAUS em detalhe. 

Fonte: Autor, 2013. 

 

Aterro com área total de 13 hectares, no qual, no início de 2013 teve reconhecida sua 

dominialidade como sendo da União, já que se encontra na faixa de Área de Preservação 

Permanente (APP)20 do rio Paraguai e na faixa de fronteira do país abrangente em 160 km a 

partir da faixa fronteiriça, assim sendo, fora expedido o primeiro TAUS coletivo do Pantanal 

pela SPU.  Situação que parecia resolvida se não fosse o ímpeto das RPPNs circunvizinhas a 

comunidade entenderem que todo o processo é irregular, migrando os conflitos outrora no 

território para o campo jurídico. 

Mesmo com a concessão pela União de uso da área pela comunidade desde 2013, 

(Figura 20), foram impetrados pelas RPPNs Penha e Acurizal três mandados de segurança e 

um processo contra o superintendente da SPU/MS, contestando a emissão do TAUS, no qual, 

segundo os gestores da Reserva esta área é de extrema importância para a integridade da 

propriedade e de sua biodiversidade, e que o uso pela comunidade poderia descaracteriza-la e 

causar grande impacto ambiental. Porém, todos indeferidos pela justiça federal até o 

momento. 
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Figura 20: Ocupação do Aterro do Socorro pelas famílias da Barra na cheia de 2014. 

Fonte: Autor, 2014. 

 

É importante salientar que a segurança dessas populações ribeirinhas as margens dos 

rios na planície Pantaneira, deve-se aos aterros naturais ou indígenas - elevação do terreno, 

localizado nos diques marginais, utilizados historicamente pelos povos da região, como 

abordado acima. Esta elevação em relação a planície possibilita o abrigo em cheias 

extraordinárias como as de 2011 e 2014, onde na figura 21, localiza-se o “Aterro do Socorro” 

e a comunidade com os respectivos perfis topográficos, demonstrando na prática o ilustrado 

acima. 
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Figura 21: Imagem demonstrando a localização do "Aterro do Socorro", com perfil topográfico. 

Fonte: Google Earth® 

 

Analisando a imagem tem se uma falsa impressão que a comunidade localiza-se numa 

área elevada, porém, ao analisar o perfil topográfico é possível visualizar que o “Aterro do 

Socorro” possui uma cota altimétrica de 08 metros acima de onde a comunidade atualmente 

está, por isso, a importância dessa área como refúgio das famílias em períodos de cheias 

extraordinárias como ocorrido recentemente em 2011 e 2014.  

As condições descritas acima quanto aos conflitos no campo judicial nas tentativas de 

se garantir a permanência da comunidade na região e as dificuldades que as famílias passam a 

cada evento climático extremo em salvaguardar seus bens e criação é consequência das 

inúmeras áreas restritas ou proibidas no qual a comunidade é imposta, áreas que revelam ser 

seu território de uso, segundo os levantamentos realizados nesta pesquisa. A figura 22, as 

cores verde, vermelho e amarelo além de demonstrarem toda a abrangência do território da 

comunidade sobrepondo as áreas naturais protegidas, mostram as diferentes zonas de tensão e 

proibição de acesso, mesmo que proibições irregulares, e após as ações realizadas pelo MPF, 

SPU/MS e ICMBio em 2013 que “liberaram” parte dessas áreas para o uso econômico e de 

subsistência das famílias, o conflito permanece. 

A cor amarela, importante área de transição planície e morraria é muito utilizada pela 

comunidade por consequência de sua diversidade de recursos, como a coleta do arroz, 
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madeira, mel, pesca e “catação de isca”, porém, classificada pelo estudo como área de tensão, 

no qual, o monitoramento da “rede de proteção” atua periodicamente, acompanhando as 

atividades da comunidade. A zona vermelha que abrange o Parque Nacional e áreas do 

entorno são proibidas para as atividades de pesca e isca, e na zona verde localizada em grande 

parte atrás da comunidade, são áreas naturais não protegidas e portanto, permitidas ao acesso, 

entretanto, é área completamente alagável e grande parte dos recursos utilizados como 

extrativismo vegetal, mel e madeira não são encontrados nesta região. 

 

Figura 22: Imagem demonstrando a abrangência do território da comunidade e a sobreposição às áreas naturais 

protegidas em 2015. 

 

Fonte: Chiaravalloti RM. Mphil report. University College London. 2015. 

 

Conclui-se então que fundamentalmente na prática ideológica “preservacionista” ainda 

enraizada nos gestores das UCs na região e órgãos fiscalizadores, não se compreende o 

arcabouço do direito consuetudinário na formação desses territórios tradicionais, sua relação 

público-privada de uso e espaços comunais, ou seja, as regras desse grupo social organizado e 

seus atos concretos de apropriação. 
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Após o TAUS como importante instrumento aplicado pelos organismos públicos de 

garantia e reconhecimento dos direitos das minorias, outras possibilidades foram sendo 

galgadas em parceria com a sociedade civil organizada e o empresariado interessado em 

discutir e desenvolver um segmento do turismo ambiental – o “Turismo de Bases 

Comunitárias”. Ampliando as possibilidades de renda associando a história de seus usos e 

conhecimentos tradicionais com as belezas cênicas únicas da região da Serra do Amolar. 

 

6 - TURISMO DE BASES COMUNITÁRIAS 

 

Atualmente a comunidade gera renda com o desenvolvimento do turismo de práticas 

sustentáveis na perspectiva de melhorar a qualidade de vida, tentando aproximar o Parque 

Nacional como catalisador de novos turistas e na redução dos conflitos territoriais, porém, 

enfrentam dificuldades no planejamento e no diálogo com a unidade segundo os moradores. 

Turismo de Base Comunitária, são iniciativas e atividades protagonizadas pelas 

comunidades locais que, se ordenadas e bem estruturadas, representam importantes 

experiências turísticas, agregando valor aos roteiros e geram emprego e renda para a região. 

Com a recente retomada da economia brasileira, o turismo no Pantanal está em 

expansão trazendo, por um lado novas perspectivas de desenvolvimento com geração de 

trabalho e renda, mas, ao mesmo tempo, provoca preocupações com possíveis impactos 

ambientais e sociais negativos, quanto ao não ordenamento da atividade em áreas protegidas, 

a baixa qualificação para o turismo contemplativo e no campo social a prostituição é uma das 

maiores preocupações. Apesar dos esforços de organismos governamentais e não 

governamentais para a reversão dos danos, os resultados indicam que um dos caminhos que 

necessitam entrar na agenda regional é de investimentos em projetos estratégicos com 

aspectos que integram os contextos sociais, ambientais e econômicos como meio de valorizar 

o Pantanal por suas condições naturais, contendo a degradação, ao mesmo tempo em que se 

amplia a renda familiar e avança no sentido de estabelecer modelos replicáveis para várias 

regiões no território. 

 

Turismo sustentável envolve uma procura mais produtiva e harmoniosa do 

relacionamento entre os visitantes e a comunidade anfitriã e o lugar (e seu entorno 

imediato), uma situação que pode ser mantida sem exaustão dos recursos, sem enganar 

o visitante ou explorar a população local (GARROD & FYALL 1998, p.201). 
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As dificuldades se dão pelas políticas de incentivo (Fundo Constitucional do Cento  

Oeste – FCO, Programa Melhores Práticas para o Ecoturismo – MPE ou ainda o Plano 

de Desenvolvimento Turístico e Sustentável – PRODETUR SUL), ao desenvolvimento do 

turismo sustentável ou ecoturismo, que não chegam ao território , ou por não serem aplicados 

aos preceitos da sustentabilidade, distintos das bases dos segmentos turísticos enraizados hoje 

no município de Corumbá por exemplo, com sua expertise voltada ao trade do turismo de 

pesca amadora ou mesmo ao turismo rural. 

Pois, o turismo no Pantanal foi construído a partir da visão de “paraíso”, de 

“santuário”. É o paraíso-mercadoria “disponível” a todos na internet, mas que, na realidade, 

trata-se de uma mercadoria acessível a poucos, a ser consumida somente por indivíduos ou 

grupos privilegiados, dado ao alto custo dos pacotes turísticos cujo destino é o Pantanal 

(GIRARD, P. et al., 2008). 

No período de 2000 à 2006, o Pantanal brasileiro recebeu, em média, 150.000 turistas 

a cada ano. Isso traduz-se na injeção anual de cerca de US$ 150 milhões na região. 

Perante essa cifra, cumpre perguntar: essa riqueza contribui para o bem-estar do 

pantaneiro? Qual incentivo o pantaneiro tem para perceber o turismo como um instrumento de 

desenvolvimento próprio e da sua localidade? (GIRARD, P. et al., 2008). 

No intuito de responder aos questionamentos e entendendo como estratégico o 

segmento turístico para a região, de 2011 a 2013 a ECOA desenvolveu com o apoio do Fundo 

de Defesa do Direito Difuso do Ministério da Justiça o projeto chamado "Ações para o 

Turismo de Base Comunitária na Contenção da Degradação do Pantanal”, identificando as 

potencialidades turísticas de 03 regiões consideradas estratégicas para organização, (Serra do 

Amolar, Estrada Parque do Pantanal Sul e Porto Murtinho), realizando um diagnóstico 

situacional econômico e socioambiental, além é claro de capacitar os moradores para a 

atividade turística (Figura 23), uma forma de complementar a renda da comunidade 

estimulando desenvolvimento local e reforçando estratégias e  políticas de proteção ao 

território ancestral e patrimônio cultural. 
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Figura 23: Processo de capacitação em TBC na comunidade da Barra do São Lourenço. (1) Formação dos 

comunitários na base de estudos da ECOA. (2) Capacitação ministrada pelo 17° Batalhão do Corpo de 

Bombeiros. (3) Levantamento de forma participativa. (4) Levantamento de campo. 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Além de todo o treinamento que receberam por meio de das ações do projeto com 

consultores e instituições parceiras, também foram realizados intercâmbios de 

aperfeiçoamento em regiões referência no país nos segmentos de turismo de bases 

comunitárias, como na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) de Mamirauá no 

estado do Amazonas, e do ecoturismo no município de Bonito em Mato Grosso do Sul, além 

de um teste para avaliação dos serviços e atrativos desenvolvidos pela comunidade da Barra 

do São Lourenço a visitação turística (Figura 24). 

A RDS Mamirauá no município de Tefé, além de ser uma Unidade de Conservação de 

Uso sustentável, ou seja, consonante a proteção da biodiversidade e no uso dos recursos 

naturais pelas comunidades tradicionais que ali vivem, possui uma pousada em operação 

desde 2001, chamada Uacari (Nome de uma espécie de macaco que só existe naquela região), 

mantida pelo Instituto Mamirauá com sede no próprio município, no qual, seu grande 

diferencial é sua gestão e operação ser feita de forma integrada entre a pousada e as 

comunidades locais. 

Outra região estratégica para a formação dos comunitários, foi no município de 

Bonito, onde puderam visualizar a estrutura do ordenamento e a ótica dos empresários e 
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proprietários da região, com especial atenção ao maior atrativo local que são rios e sua 

ictiofauna, de forma similar ao encontrado na Serra do Amolar, como por exemplo a Baía do 

Cervo, demonstrado abaixo. 

E na finalização do projeto, foi executado um teste onde convidados de diferentes 

esferas do governo, instituições de pesquisa e sociedade civil, todos com trabalhos correlatos 

ao turismo e suas práticas sustentáveis, puderam experimentar, avaliar e discutir durante três 

dias, os serviços e atrativos oferecidos pelas comunidades na Serra do Amolar, no qual foi 

crucial para estabelecer as ações que existem hoje. 

 

Figura 24: (1) e (2) Teste do Turismo de Bases Comunitárias na região da Serra do Amolar, Abril de 2012. (3) e 

(4) Visita técnica dos capacitados a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá no município de Tefé, 

estado do Amazonas, janeiro 2013. 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

A modalidade do turismo comunitário surge como uma forma de proteção e resistência 

das comunidades rurais que veem o mercado turístico avançar sobre suas regiões em busca de 

cenários intocados e pitorescos, sem necessariamente trazer desenvolvimento econômico e, 

não raro, as expulsando de seus locais de origem. 

Assim, uma das definições mais básicas possíveis para o turismo de base comunitária 

pode ser encontrada em Maldonado que estabelece parâmetros para Turismo Rural 

Comunitário desta forma: 
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O TRC responde a um segmento do mercado especializado (nicho) ao dirigir-se a 

pequenos grupos de viajantes em busca de experiências pessoais originais e 

enriquecedoras, combinando vivências culturais autênticas, desfrutando de 

cenários naturais e de uma remuneração adequada do trabalho comunitário. Esta 

modalidade contrasta com o padrão convencional do turismo de massa, cujos 

pacotes rígidos e impessoais obedecem a uma lógica econômica de um retorno 

imediato e máximo dos investimentos. (grifo nosso). (MALDONADO, 2009, p. 26). 

 

Dessa forma, à luz das considerações acima expostas – especialmente no que tange a 

caracterização do turismo comunitário como aquele em que o viajante tem a oportunidade de 

vivenciar uma experiência cultural autêntica e a comunidade de receber uma remuneração 

adequada pelo seu trabalho – foi considerado como destino visitado em maior potencial para o 

desenvolvimento de um projeto de turismo de base comunitária foi a comunidade da Barra do 

São Lourenço, na Serra do Amolar.  

Os trabalhos seguiram uma metodologia desenvolvida pela própria organização com 

apoio de consultores nas áreas de antropologia, biologia, turismo, econômico e contábil, no 

qual, iniciou-se com amplo diagnóstico situacional da comunidade. 

A partir dos dados obtidos, foi possível observar que a pesca é uma atividade de 

grande importância e muito presente na comunidade. 

Este fato é vinculado ao período de ocupação na área e também ao isolamento das 

famílias nas duas comunidades, que define a atividade de pesca como a principal fonte de 

renda. No entanto, indica-se há necessidade premente de desenvolvimento de alternativas de 

geração de atividades de emprego e renda. 

Na Serra do Amolar, local de grande potencial turístico devido às paisagens naturais 

os moradores das comunidades, em geral, têm ou já tiveram contato com alguma atividade 

turística e se interessam em desenvolver outras atividades relacionadas, como demonstrado 

nos quadros 2 e 3, abaixo; 

 

Quadro 2: Interesse das pessoas da comunidade em trabalhar com Turismo. 

 

 
 

Fonte: ECOA, 2013. 
 

    Sim --------------74% 

    Não --------------26% 

    Talvez ----------- 3% 
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Quadro 3: Atividades vinculadas ao Turismo que pessoas da comunidade da Barra do São Lourenço 

já exerceram. 

 

Fonte: ECOA, 2013. 

 

Apesar de muitos dos moradores serem assistidos pelo programa Bolsa Família, 51 de 

um total de 74 entrevistados pelo projeto alegaram ter renda mensal familiar de até R$780,00, 

o que significa que bem mais da metade dos entrevistados vive com uma quantia muito baixa 

para sustentar toda uma família.  

É nesse sentido que o fortalecimento do turismo nessas regiões pode desempenhar um 

importante papel, o de maior geração de renda aos moradores. No mosaico de imagens 

(Figura 25) abaixo, está demonstrado os principais atrativos turístico das comunidades na 

Serra do Amolar, identificados de forma participativa. 

Estes pontos que delineiam o roteiro turístico pela região, possuem peculiaridades que 

trazem ao turista uma experiência única no Pantanal. Primeiro o fato do turista pode encontrar 

montanha e planície no mesmo lugar, experimentar o cotidiano, as trilhas ancestrais a cavalo 

ou a pé, e áreas de extrativismo como a “catação” da isca-vivas - feitas com instrumentos e 

métodos interessantes, sendo a principal atividade econômica das comunidades. 

Na região do São Francisco a Baía do Cervo chama atenção por fazer parte do delta do 

rio Taquari, e suas águas nesta localidade são límpidas/cristalinas, quentes e oferecendo ao 

viajante mergulho ou visualização das espécies da fauna e flora aquática do Pantanal. 

 

Piloteiro................................................7% 

Guia....................................................14% 

Diarista de Campo/mateiro...................7% 

Cozinheiro...........................................11% 

Outra atividade....................................36% 

Nunca trabalhei com turismo...............50% 
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Figura 25: Pontos dos roteiros turísticos de base comunitária na Serra do Amolar. 

 

Fonte: ECOA, 2013. 

 

Ao termino do projeto no início de 2013, iniciou-se em seguida as atividades a partir 

de uma pequena agência independente chamada GoPantanal.com em acordo com os 

comunitários que está gerando divisas as comunidades diretamente e ao município de 

Corumbá, o apoio governamental pelas políticas municipais ou estaduais ainda estão distantes 

do território, tanto as RPPNs quanto o Parque Nacional sinalizam não possuírem interesse em 

desenvolver tais atividades, o que é ambíguo se analisarmos os importantes títulos e 

reconhecimento das unidades por parte da UNESCO, que tem como preceito a 

obrigatoriedade do desenvolvimento local e apoio as comunidades tradicionais no entorno. 

Inclusive com possibilidade de captação de fundos para tais iniciativas.  

A afirmação deve-se a Barra do São Lourenço já estar operando desde 2013 o TBC, e 

já ter recebido um total de oito turistas cujas origens suíços e alemães, gerando R$ 4.500,00 

reais diretamente aos guias e serviços oferecidos pela comunidade, e as UCs em especial o 

PARNA Pantanal ainda não integraram suas áreas de uso público a rota turística estabelecida 

pelas ações do projeto e pela comunidade. O número que aparentemente pode parecer tímido 

de turistas, é justificado por alguns elementos cruciais para entender o cenário. O primeiro é 
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que para se chegar a estas regiões, a logística torna todo o pacote demasiadamente custoso, no 

qual o público regional ou brasileiro ainda precisa entender e acessar. Na outra ponta, para o 

desenvolvimento desse segmento turístico, ou seja, do ecoturismo e por consequência o 

turismo de bases comunitárias não depende somente da quantidade ou da qualidade dos 

recursos naturais, já que o Brasil os tem de sobra.  

É necessário que esses recursos sejam trabalhados para se tornarem atrativos turísticos 

e que, no seu entorno, se encontrem infraestrutura turística e humana, por mais remota seja a 

localização de um atrativo, ele pertence a algum município. Há ainda que considerar 

infraestrutura na saúde, comunicação, segurança etc. 

Portanto, para poder alcançar os benefícios que o ecoturismo e o TBC podem gerar, é 

necessário planejar a atividade em um contexto integrado local e regional, não somente com o 

apoio dos poderes públicos municipais, estaduais e federais, mas com os atores interessados: 

comunidade, UCs, ONGs e iniciativa privada. 

Porém, algo é fundamental e urgente é município incorporar este segmento como uma 

identidade, assumir e vender este produto, além de propor mudanças do conceito de “fazer 

turismo” pelo brasileiro, mesmo com valores maiores. 

 

7 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC, 2000), 

afirma-se que pela lei brasileira, Parques Nacionais e RPPNs têm o objetivo específico de 

proteger o meio ambiente e não permitir que as comunidades explorem os recursos naturais 

diretamente dentro da unidade, ou seja, não podem realizar atividades como a pesca, 

extrativismo e agricultura de subsistência. Exceções são feitas apenas quando estas 

populações são incluídas no plano de manejo dessas áreas (SNUC, 2000). Entretanto, embora 

a legislação brasileira também garanta que as comunidades locais tenham o direito de realizar 

atividades como coleta, pesca e agricultura em suas terras (BRASIL, 2007), elas em sua 

grande parte têm suas práticas tradicionais proibidas dentro dessas áreas naturais protegidas. 

Portanto, as tensões entre as comunidades tradicionais e as AP provocam dois 

problemas principais. Por um lado, os membros da comunidade acusam os gestores dessas 

unidades de restringir o acesso às áreas ao longo dos rios e nas bordas da serra, 

principalmente para socorro das famílias no período de cheias do rio Paraguai. Áreas essas, 

essenciais para a sua sobrevivência e manutenção (AMÂNCIO et al., 2010). Por exemplo, 
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durante o fenômeno natural e anual chamado "decoada" onde a água do rio Paraguai fica 

imprópria para o consumo humano, a única fonte de água potável para o abastecimento das 

famílias vem de córregos localizados na base das Serras do Amolar, onde praticamente toda 

ela pertence às UCs.  

Um fato importante de se ter em mente é que vários pontos que não alagam dentro das 

áreas protegidas são aterros indígenas feitos pelos Guató há centenas de anos, onde estes 

espaços representavam o modo de vida dessas populações, servindo como refúgio nas 

estações chuvosas e de cheias. (EREMITES DE OLIVEIRA, 2007). Além disso, estas áreas 

têm um grande potencial para a produção de produtos com alto valor agregado, produtos 

sustentáveis, podendo ser importantes fontes de renda para as atuais populações locais, assim 

como arroz selvagem (Oryza latifolia), e farinhas feitas a partir de frutos da região 

(BERTAZZONI & DAMASCENO-JÚNIOR 2011; DAMASCENO-JUNIOR et al., 2010). 

No entanto, o desenvolvimento de tais oportunidades de geração de renda é dificultado pela 

falta de território e garantia dos direitos dessas populações.  

Por outro lado, os gestores das UCs entendem que a proibição ou restrição das 

atividades tradicionais como pesca e o extrativismo dentro da AP, é importante para se evitar 

danos a biodiversidade (BERTASSONI et al., 2012). Em resumo, as questões não resolvidas 

em torno dos direitos de posse ou propriedade da terra estão suprimindo o desenvolvimento e 

o direito das comunidades locais provocando danos às áreas protegidas.  

Já que neste impasse, desde 2013, quando na ação do MPF e ICMBio para “liberação” 

de áreas outrora proibidas para o uso da comunidade local, restabeleceu-se as áreas da união 

antes de posse privada, desta forma, outros atores locais como pescadores profissionais de 

outras regiões do Pantanal e o turismo de pesca amador, também podem acessá-las. O que não 

é de interesse tanto para a comunidade e órgãos e entidades sensíveis a conservação da 

biodiversidade nesta região. Portanto, durante a mesma ação, um instrumento jurídico foi 

apontado pelo ICMBio como solução a garantia da manutenção da biodiversidade e do meio 

de vida da comunidade – um acordo de pesca. Instrumento este que à partir de estudos da área 

como o próprio cartografia social, delimitam o território das populações alvo e áreas sensíveis 

a proteção dos recursos naturais ordenando o uso e aplicando meios a fiscalização e 

monitoramento.  

Porém, o instrumento foi negado como acordo a resolução dos conflitos por parte dos 

gestores da “Rede de Proteção da Serra do Amolar”, e constantes impasses continuam. Desta 

maneira, a comunidade continua sendo acusada quando na infração das leis ambientais por 
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outros diferentes atores ao utilizar as áreas próximo e dentro do Parque Nacional e dentro das 

áreas “pertencentes” as RPPNs Penha e Acurizal. Pois, devido às restrições aplicadas às 

comunidades do entorno das UCs, baías e corixos dentro das unidades são excelentes pontos 

de pesca. Sendo comum o relato de embarcações pertencentes ao turismo de pesca adentrarem 

nas UCs. 

Por outro lado, o turismo de pesca tem visto a cada ano a redução no número de 

pessoas que vêm ao Pantanal para esta pratica turística, passando de 60 mil pessoas por ano 

em 2000 para aproximadamente 15 mil pessoas em 2009 (ALBURQUERQUE et al., 2011), e 

culpam as restrições aos recursos pesqueiros como a principal causa da diminuição do turista.      

De acordo com Brockington & Igoe (2006), a América Latina tem a menor taxa de 

expulsão das populações locais, quando comparado com países na África e Ásia. No entanto, 

ainda há um longo caminho até o dia que as populações tradicionais não serão expulsas em 

nome da proteção da natureza, mesmo sendo o Brasil o terceiro país com mais conflitos 

socioambientais no mundo, segundo o mapa da justiça ambiental produzido recentemente pela 

comissão europeia e diversas entidades da sociedade civil e pesquisa. (EJOLT, 2014). 

Portanto, as discussões apontam que instrumentos jurídicos para o direito dessas 

populações devem ser aplicados, começando pelo “Termo de Autorização de Uso 

Sustentável” (TAUS), que garante, ainda que precariamente, traz alento e a permanência 

dessas comunidades em seus territórios.  

No entanto, ainda não é suficiente para a manutenção e sobrevivências dessas 

comunidades locais. Por exemplo, Bortolotto (2005), aponta um intenso processo de êxodo 

rural dessas comunidades, especialmente, dos mais jovens. Assim, após os conflitos armados 

na década de 1980, as restrições de pesca na década de 1990 e desapropriação devido às áreas 

protegidas na década de 2000, é difícil acreditar que as comunidades locais vão permanecer 

por longos anos se nada for feito imediatamente.  

A valorização do conhecimento tradicional no manejo das UCs teve o seu marco em 

1982, no Terceiro Congresso Mundial de Parques Nacionais e Áreas Protegidas. Os 

participantes votaram uma mudança fundamental no modo de enxergar as áreas protegidas. 

Passou-se a proteger as áreas naturais para as pessoas, ao invés do anterior modo de pensar 

que era das pessoas (HARMON, 1994). Essa visão está baseada, também, nos modernos 

conhecimentos de Biologia da Conservação que adotam o paradigma do não-equilíbrio como 

um de seus alicerces. Um importante resultado desse reconhecimento é que as áreas 

protegidas não devem ser tratadas como ilhas bem guardadas em isolamento, mas ao 
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contrário, ser parte de planos conservacionistas mais amplos, inseridos nas paisagens e que 

reconheçam a importância e incorporem as possíveis mudanças espaciais e temporais 

(PICKETT & OSTFELD, 1995).  

As soluções ambientais precisam ser encontradas para enfrentar os atuais desafios 

ambientais. Dentre todas as ferramentas, a criação de Áreas Protegidas parece ser em geral, a 

maneira mais eficaz de fazê-lo. No entanto, é importante ter em mente todas as questões 

relacionadas a ela, especialmente possíveis desapropriações que podem levar a graves danos 

as populações locais, e considerar a criação de UCs de uso sustentável, na garantia e respeito 

a esta população. Requerendo assim, a democratização e desenvolvimento das comunidades 

locais, no caso a Barra do São Lourenço; com entendimento das lideranças, no uso dos 

recursos e das capacidades institucionais locais que provêm estabilidade social e política, 

além do aprimoramento das informações científicas sobre as dinâmicas sociais, econômicas e 

comportamentais.  

Os exemplos revelados pela comunidade ribeirinha da Barra do São Lourenço, no que 

se refere ao funcionamento de apropriação, uso e gestão de recursos naturais podem ser 

adotados como referência. Isso tem sido progressivo tanto nacional como internacionalmente. 

Essa linha de investigação tem mostrado que, se o respeito pelo uso sustentável dos 

recursos torna-se algo compartilhado pela comunidade, aumentam as chances de êxito de 

formas de gestão capazes de favorecer o alcance simultâneo de uma distribuição mais 

equitativa de riqueza gerada, e de aumento das margens de sustentabilidade dos recursos da 

comunidade (DIEGUES, 1994). 

Povos e grupos sociais que utilizam os recursos naturais sob a forma de uso comum 

numa rede de relações sociais complexas, que pressupõe cooperação simples no processo 

produtivo e nos afazeres da vida cotidiana, assim, têm se um processo de territorialização e 

desterritorialização que redesenha a superfície brasileira e lhe empresta outros conteúdos 

sociais dos quais se organizam e auto definem os sujeitos sociais. Deixando claro, que não é 

este o entendimento dos gestores das áreas naturais protegidas, ao não entender e considerar 

os territórios. 

É desse prisma que chamo a atenção para relevância de abrirmos a discussão ampla 

sobre as “terras tradicionais” e a cartografia social como ferramenta ao processo de 

territorialização que lhes são correspondentes ao momento atual. 
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8 – CONCLUSÃO 

 

O objetivo desse trabalho foi avaliar as consequências da implementação das Unidades 

de Conservação na região da Serra do Amolar em especial das Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural (RPPN) no entorno da comunidade da Barra do São Lourenço, localizada 

na Fronteira Oeste do Pantanal, no qual tiveram inúmeros impactos ao seu modo de vida 

tradicional em nome da “proteção da biodiversidade”, aumentando assim, o mapa do conflito 

ambiental no país. 

Ao se tentar organizar a produção teórica regional sobre conflitos ambientais em 

unidades de conservação revelou uma situação difusa e preocupante. Difusa porque as 

publicações são dispersas e desconexas no que se refere às orientações teóricas e matrizes 

epistêmicas que dão suporte às escolhas metodológicas. Isso impossibilita o estabelecimento 

de tendências comuns com o mínimo de elementos de análise que tornem viável pensar em 

um campo de estudos sobre conflitos em áreas naturais protegidas. Preocupante porque, 

embora a temática ambiental, no geral, tenha ganhado relevo e conteúdo entre a comunidade 

científica, assim como os estudos que abordam a interface entre conflitos sociais e recursos 

naturais, o conjunto das pesquisas sobre conflitos em UCs parece não ter acompanhado essa 

tendência.  

Em uma primeira análise, a produção acadêmica revelou-se deficitária, superficial e 

frágil para acompanhar a complexidade social e espacial que se manifesta diante de um 

contexto empírico de crescentes tensões e embates sociais ligados à gestão territorial e ao uso 

de recursos naturais em UCs, por exemplo efetuada por profissionais vinculados ao 

movimento ambiental e/ou das próprias UCs. Dessa forma, as pesquisas derivadas são 

marcadas por análises engajadas e discursos de empatia com os pressupostos ambientalistas. 

Esses fatores contribuem para a preponderância de uma literatura do tipo técnico e descritivo 

com forte viés ideológico de defesa da natureza – como a pesquisa defendida no programa de 

mestrado Estudos Fronteiriços, pela autora Viviane Fonseca no trabalho intitulado “Rede de 

Proteção e Conservação da Serra do Amolar: Rompendo Fronteiras para a Proteção do 

Pantanal” sendo o típico exemplo citado acima, que além de não se aprofundar na relação 

comunidade - áreas particulares, atribuindo as benéfices que os entrevistados associam a 

existência do PARNA - como resguardo e berçário do pescado ampliando as reservas 

particulares da “Rede”. 
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O estudo discorre sobre mosaico de UCs sem considerar nesse processo a criação de 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável e seguindo a égide ideológica preservacionista 

que trata as comunidades tradicionais como necessárias a aprenderem “práticas” sustentáveis, 

desconhecendo gravemente inclusive que a pesca artesanal é um delas, e não associam que os 

ambientes no qual motivaram a implantação das reservas particulares estão conservados e 

assim já estavam por alguns fatores, incluindo a prática tradicional de vida dessas populações 

que ali estão muito antes de se pensar em UCs no Brasil. 

O exemplo acima é consequência das reflexões teóricas das UCs, suas interações 

socioespaciais e impactos nas sociedades locais e extra locais, que ainda não se encontra 

consumada. A maior parte dos estudos, em geral, é efetuada por profissionais que trabalham 

nessas áreas e não por pesquisadores desprovidos de vínculos profissionais e, portanto, 

melhor colocados para efetuar análises críticas. Da mesma forma, percebe-se uma incipiência 

de pesquisas que abordem as dimensões sociológica e geográfica na análise dos novos 

processos societários que emergem da criação de unidades de conservação. A ciência 

biológica muita das vezes base dos profissionais que trabalham em áreas naturais protegidas 

ou na formação das mesmas, tem dificuldade de interagir com outros campos do 

conhecimento, como geografia e antropologia. 

A dificuldade experimentada no entendimento dos gestores das UCs em lidar com as 

tensões entre a validade discursiva e a validade etnográfica do conceito tem várias causas. 

Uma delas é que historicamente a noção de pantaneiro ou comunidade tradicional exige uma 

coerência cultural maior como base de auto definição nacional. Por isso, a noção discursiva 

“típica comunidade tradicional” ou “pantaneiro”, é praticamente imune à mudança cultural e 

além disso, largamente representada por traços de caráter individual ou colonial de ocupação 

do território, para uma certa parcela da sociedade, o “Pantaneiro romantizado” é apenas o 

peão de fazenda. 

Este estudo evidenciou a aplicação de uma ferramenta recente, mapeando as 

dimensões sociais, culturais, políticas e econômicas de ocupação e uso dos recursos naturais 

na Serra do Amolar pela comunidade da Barra do São Lourenço, gerando um panorama ou 

um “extrato” da interação do uso do território dessa comunidade tradicional, que desta forma, 

pode se tornar uma importante ferramenta a democracia, conservação da biodiversidade e 

manutenção ao patrimônio histórico e cultural, possibilitando sua replicação a outras 

comunidades que queiram legitimar sua história e seus direitos de uso e ocupação do 

território; Porto Esperança, São Francisco, Maria Coelho, São Domingos, Paraguai-Mirim e 
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tantas outras no Pantanal, que sofrem com a ausência quase completa do poder público e 

ainda possuem em seus territórios agentes conflitantes à intimidá-los e expulsa-los, 

subsidiando assim, atuação de órgãos públicos como Ministério Público Federal, instituições 

de pesquisa, município, estado e federação, além de organizações não governamentais que 

desenvolvem trabalhos relacionados aos direitos humanos e conservação da biodiversidade no 

pantanal, podendo auxiliar na tomada de decisões, gestão territorial, governança e garantia da 

sustentabilidade dessas comunidades.  

É preciso também estabelecer relações de confiança e de respeito as estas populações 

em escala macro política, que o país aplique as convenções e políticas já determinadas, e sua 

aplicabilidade no território.  No caso da comunidade  do São Lourenço,  também ainda está 

por vir um futuro melhor, o diálogo e trabalho conjunto dos atores locais, a ação dos órgãos 

em defesa das populações tradicionais como o MPF, junto a instituições de pesquisa como 

UFMS e organização não governamentais como a ECOA e a representação legal e coletiva da 

comunidade, tem provocado diálogo junto aos gestores das unidades de conservação e as 

diferentes esferas do poder público, que tem a obrigação de ofertar o acesso a políticas 

públicas básicas a sua sobrevivência, trazendo a legitimidade e o reconhecimento dessa 

comunidade como importante aliada na conservação da biodiversidade, fomentando então o 

desenvolvimento local e valorização do patrimônio natural, histórico e cultural brasileiro.  

Diante disso, pode-se dizer que é cada vez mais necessário a valorização do 

conhecimento ecológico tradicional e o fortalecimento político das comunidades locais nas 

estratégias de gestão das áreas naturais protegidas. Esses mecanismos poderão ajudar a 

comunidade fortalecer os vínculos econômicos, sociais, culturais e ecológicos. 

Por fim, vale enfatizar que a gestão bem sucedida de UCs requer cooperação e suporte 

da população local. Muito provavelmente, uma forma de assegurar a participação efetiva das 

populações locais na gestão da unidade de conservação é incluir suas potencialidades sociais, 

cognitivas, culturais e cosmológicas numa proposta de desenvolvimento socioeconômico 

sustentável com criação de fontes alternativas de renda, como por exemplo, do turismo 

sustentável (ALMEIDA & SILVA, 2011). 

Para tanto, a fragilidade dos fundamentos teóricos que dão suporte à maioria das 

análises sobre UCs no Brasil precisa ser contornada. Da mesma forma, o foco dessas 

pesquisas carece de ajustes para adaptar-se à tendência das novas políticas de gestão 

ambiental, centradas na inserção humana no manejo das unidades de conservação. A 

abordagem biocêntrica, com pressupostos alicerçados na preservação de ecossistemas intactos 
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e sem contato com a espécie humana, já não atende as necessidades das situações empíricas 

analisadas. A recente inclusão da noção de direitos multiculturais no debate sobre áreas 

protegidas feita por Creado et al (2008) avança nessa perspectiva e confere novos ares ao 

campo de estudos teórico. 

Lembrando Gottmann (1952), o mundo não é uma bola de bilhar, ou seja, não é 

alisado politicamente, sem fronteiras, porque os grupos sociais possuem projetos de sociedade 

legitimamente distintos, o que não ocorre quando territórios são desconsiderados ou 

proibidos. A atenção aos povos e comunidades tradicionais vai além da obrigatoriedade, é 

uma mudança no olhar sobre o ser humano, como cidadania em plena democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

9 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALBUQUERQUE, K. C. D.; FISCHER, I. R. Direitos para os Profissionais da Pesca: 

Possibilidades de Empoderamento para as Pescadoras Artesanais, 2011. 

 

ALBUQUERQUE, S. P. et al. Sistema de Controle da Pesca de Mato Grosso do Sul 

SCPESCA/MS 17 – 2010. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, n.17, 118 p, Nov., 2012. 

ALHO; CLEBER, J. R.; SABINO, J. “Seasonal Pantanal Flood Pulse: implications for 

biodiversity conservation – a review.” Oecologia australis, 2012.  

ALMEIDA, M. A.; DA SILVA, C. J. As comunidades tradicionais pantaneiras Barra de São 

Lourenço e Amolar, Pantanal, Brasil. História e Biodiversidade. v. 1, n 1. 2011. 

 

AMÂNCIO, C. O. G. et al. Caracterização Socioeconômica das Comunidades 

Chalé/Bonfim, Sub-região do Paraguai, Corumbá, MS. Corumbá: Embrapa Pantanal, 2008. 9 

p. (Embrapa Pantanal. Circular Técnica, 82). Disponível em: Acesso em: 20 Nov. 2013.  

 

AMÂNCIO, C. O. G. et al. Relatório Técnico da Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Engenheiro Eliezer Batista – socioeconomia, 2007.  

 

ANA. Implementação de práticas de gerenciamento integrado de bacia hidrográfica para o 

Pantanal e a Bacia do Alto Paraguai: programas de ações estratégicas para o gerenciamento 

integrado do pantanal e Bacia do Alto Paraguai. GEF. Relatório Final.  Brasília: Athalaia 

Gráfica e Editora, 513 p. 2004. 

 

ASSIS, W. R. Ministério Público Federal: Sobre as RPPNs da Fundação Ecotrópica e o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação.  In: Inquérito Civil nº 1.21.004.000231/2011-

69.2012. Disponível em: <http://www.prms.mpf.gov.br/servicos/transparencia/documentos/>. 

Acesso em: 25 jun. 2013. 

 

ATAÍDE, M. S.; MARTINS, A. L. U. A Etnocartografia como Ferramenta de Gestão. 2005. 

Disponível em: <http://www.ibcperu.org/doc/isis/6408.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2013. 

 

BARNOSKY, A. D. et al. Has the Earth/'s sixth mass extinction already arrived?. Nature, v. 

471, n. 7336, p. 51-57, 2011. 

 

BARTH, F. Por um maior naturalismo na conceptualização das sociedades. In: BARTH, F. O 

guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Organização de Tomke Lask. Rio de 

Janeiro: Contra Capa Livraria, p. 167-186, 2000. 

 

BENE, C. When fishery rhymes with poverty: a first step beyond the old paradigm on 

poverty in small-scale fisheries. World Development, n.31. p. 949–975, 2003. 

 

BERNARD, H. R. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative 

Approaches . Fourth edition. Walnut Creek , CA: Altamira Press, 728 p, 2006. 

 

http://www.ibcperu.org/doc/isis/6408.pdf


81 

 

 

 

BERTAZZONI, E. C.; DAMASCENO-JUNIOR, G. A. Aspectos da biologia e fenologia 

de Oryza latifolia Desv. (Poaceae) no Pantanal sul-mato-grossense. Acta Botanica Brasilica. 

v. 2, p. 476-486, 2011. 

 

BORRAS, S. JR.; FRANCO, J. C. Political Dynamics of Land Grabbing in Southeast Asia: 

understanding Europe’s role. Discussion Paper. Amsterdam: Transnational Institute (TNI), 

2011. 

 

BORTOLOTTO, I. M. Aspectos históricos e sócio-econômicos da comunidade do Amolar, 

Corumbá – Pantanal – Sul – Mato – Grossense. Levantamento da Fauna, Flora e aspectos 

sócio-econômicos na região do Amolar no Pantanal Sul-Mato-Grossense / Ecoa, 95 p, 2005.   

 

BORTOLOTTO, I. M. Etnobânica nas comunidades do Castelo e Amolar, borda oeste do 

Pantanal brasileiro. Tese (Doutorado), Instituto de Biociências – UNESP, Rio Claro, 165 p, 

2006. 

 

BRANDÃO, A. C.; PEIXOTO, J. L. DOS S. & ARRUDA, A. A. C. DE. Processo de 

manufatura da “canoa de um pau só” do Pantanal. IX – Encontro Regional da ANPUH/MS. 

As linguagens da História e os Ofícios do Historiador. Resumos (CD-rom). UFMS/CPAN, 

Corumbá, MS, 2008. 

 

BRASIL. Decreto, n°. 7.496, de 8 de junho de 2011. Dispõe sobre o plano estratégico de 

fronteiras. Presidência da República. Disponível 

em:<http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/1027962/decreto-7496-11#art-4>. 

Acesso em: 20/12/2014. 

 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Plano 

de Conservação da Bacia do Alto Paraguai (Pantanal) – PCBAP: Análise integrada e 

prognóstico da Bacia do Alto Paraguai. Brasília: MMA/PNMA, v. 3, 369 p, 1997. 

 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Áreas protegidas no Brasil. 2005. Disponível 

em:http:http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/plano-de-areas-protegidas. Acesso em: 10 

de Set. 2014. 

 

BRASIL. Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais. Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro, 2007. 

 

BRASIL. SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Lei nº 9985, 18 de Julho, 

2000. 

 

BRAVO, J. M.; COLLISCHONN, A. R. DA P. & DOMECQ, F. Avaliação preliminar de 

tendências de variação da temperatura e da precipitação em cenários climáticos futuros na 

bacia do rio Paraguai. ADAPTCLIM, 2010. 

 

BRAZAITIS, P. et al. Threats to Brazilian crocodilian populations. Oryx, n.30, p.275-284, 

1996. 

 

BRAZAITIS, P.; WATANABE, M. E. & AMATO, G. The caiman trade. Scientific 

American, n.278, p.52-58, 1998. 



82 

 

 

 

 

BROCKINGTON, D.; IGOE, J. Evictions for conservation: a global 

overview. Conservation & Society, n.4, p. 424–470, 2006. 

 

BRUNER, A. G. et al. Effectiveness of parks in protecting tropical biodiversity. Science, 

n.291, p.125-128, 2001. 

 

BÜSCHER, B. et al. Towards a synthesized critique of neoliberal biodiversity 

conservation. Capitalism Nature Socialism, v. 23, n. 2, p. 4-30, 2012. 

 

CALHEIROS, D.F.; FERREIRA, C.J.A. Alterações limnológicas no rio Paraguai 

(“dequada”) e o fenômeno natural de mortandade de peixes no Pantanal Mato- Grossense - 

MS. Boletim de pesquisa, Corumbá, MS: EMBRAPA-CPAP, n.7, 51p. 1997.   

 

CATELLA, A. C. A Pesca no Pantanal Sul: situação atual e perspectivas. Corumbá: Embrapa 

Documentos, n.48. Dez., 2003.  

 

CHIARAVALLOTI, R. M. Biodiversidade da região da Serra do Amolar e região do 

entorno e espécies de valor turístico. Ecoa, 2012. 

 

CHIARAVALLOTI, R. M. Mphil report. University College London. 2014-2015. 

 

COAD, L. et al. Social, economic and ecological change over a decade in a village hunting 

system, Central Gabon. Conservation Biology, 2013. 

 

COLTO, F. T. DO.; FOSTER, P. R. P.; Utilização de sensoriamento remoto como auxílio 

em análise meteorológica de um sistema convectivo. Anais... 2º Simpósio de Geotecnologias 

no Pantanal, Corumbá - MT. Embrapa Informática Agropecuária/INPE, p.131-139. nov., 

2009. 

 

CORREIA FILHO, V. Cuiabá, afluente do Paraguai. Revista Brasileira de Geografia, IV (1), 

p. 3-20, 1942. 

 

COSTA, E. A. Mobilidade e fronteira: as territorialidades dos jovens de Corumbá, Brasil. 

Revista Transporte y Territorio, v.2, n.9, 2013. 

 

COSTA, E. A. Ordenamento territorial em áreas de fronteira. In: COSTA, E.A; OLIVEIRA, 

M.A.M. Seminário de estudos fronteiriços. Campo Grande: Editora UFMS, p. 61-78, 2009. 

 

COSTA, M. F. História de um País Inexistente – O Pantanal Entre Séculos XVI e XVIII. 

Estação Liberdade, 277 p, 1999.  

 

COUTO, E.G.; OLIVEIRA, V. A. The soil diversity of the Pantanal. In: The Pantanal: 

Ecology, Biodiversity and Sustainable Management of a Large Neotropical Seasonal 

Wetland, Pensoft, Sofia, p.71 – 102, 2011. 

 

CREADO, E. SJ et al. Entre" tradicionais" e" modernos": negociações de direitos em duas 

unidades de conservação da Amazônia brasileira. Ambiente & Sociedade, v. 11, n. 2, p. 255-

271, 2008. 



83 

 

 

 

 

CSR/IBAMA. Monitoramento do desmatamento nos biomas brasileiros por satélite – acordo 

de cooperação técnica, monitoramento do Bioma Pantanal (2002-2008), Brasília: Ministério 

do Meio Ambiente, 30 p, 2010. 

 

CURADO, F. F. Considerações Socioeconômicas e Ambientais Relacionadas aos 

“Arrombados” na Planície do Rio Taquari, MS. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, n. 

67. Dez., 2004. 

 

CURRAN, B. et al. Response to'Is the Displacement of People from Parks only'Purported'or 

is it Real?'(Schmidt-Soltau 2009). Conservation and Society, v. 8, n.2, 99 p, 2010. 

 

DA SILVA, C. J.; SILVA, J. A. F. No ritmo das águas do Pantanal. Núcleo de Apoio à 

Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras, Pró-Reitoria de Pesquisa da 

Universidade de São Paulo, 1995. 

 

DALLABRIDA, V. R. A gestão territorial através do diálogo e da participação. Scripta 

Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona: Universidad de 

Barcelona, v. 11, n.245 (20), ago., 2007. Disponível em:<http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-

24520.htm> [ISSN: 1138-9788]. Acesso em: 02 de jun. 2013. 

 

DAMASCENO-JUNIOR, G. A. et al. 2010. Sabores do Cerrado e Pantanal: Receitas e boas 

práticas de aproveitamento. Campo Grande, MS: UFMS, 141 p, 2010. 

 

DAMASCENO-JUNIOR, G. A. et al. Structure, distribution of species and inundation in a 

riparian forest of Rio Paraguai, Pantanal, Brazil. Flora-Morphology, Distribution, 

Functional Ecology of Plants, v. 200, n. 2, p. 119-135, 2005. 

 

DIEGUES, A. C. S. O mito moderno da natureza intocada. 3.ed. São Paulo: Hucitec Núcleo 

de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras, USP. 169 p. 

2000. 

 

DOS SANTOS, D. A. A cultura como instrumento de conservação ambiental na região do 

Pantanal do Paraguai–MS, 2013. 

 

ECOA. "Ações para o turismo de base comunitária na contenção da degradação do Pantanal”: 

Relatório técnico. Campo Grande. Convênio no. 005/2011 (SICONV 755384/2011), MJ/ 

SDE/CFDD, 48 p, 2013. 

 

ECOA. “Mapeamento de Eventos Climáticos Extremos no Pantanal, análise de seus efeitos 

sobre populações vulneráveis, capacitação local e elaboração de propostas mitigatórias”: 

Relatório técnico. Campo Grande. Convênio no. 0084/2011 (SICONV 763161/2011), 

MJ/SDE/FDD, 55 p, 2014. 

 

EJOLT. Atlas of Environmental Justice. Environmental Justice Organisations, Liabilities and 

Trade, 2014. Available from:http://ejatlas.org/. Acesso em 08 de Julho de 2014. 

http://ejatlas.org/country/brazil. 

 

ENGEL, S.; PAGIOLA, S. & WUNDER, S. ‘Designing payments for environmental 



84 

 

 

 

services in theory and practice – an overview of the issues’, Ecological Economics, n.65. p. 

663-674, 2008. 

 

EREMITES DE OLIVEIRA, J. Da Pré-História à História Indígena: (Re)Pensando a 

Arqueologia e os Povos Canoeiros do Pantanal. Tese (Doutorado) - PUC/RS, 2002.  

 

EREMITES DE OLIVEIRA, J. Os primeiros passos em direção a uma arqueologia 

pantaneira: de Max Schmidt e Branka Susnik a outras interpretações sobre os povos indígenas 

nas terras baixas do Pantanal. Revista de Arqueologia, n.20, p. 83-115, 2007. 

 

FAIRCLOUGH, N. “Dis-course and text: linguistic and inter- textual analysis within 

discourse analysis”. Discourse & Society, v.3. n. 2, p.193-217, 1992. 

 

FAIRHEAD, J.; LEACH, M. & SCOONES, I. Green grabbing: A new appropriation of 

nature?. Journal of Peasant Studies, n.39. p. 237-261, 2012. 

 

FARIA, A.; NICOLA, R. D. Pantanal. In: Ministério da Cultura; Instituto Sócio Ambiental. 

(Org.). Almanaque Brasil Sócio Ambiental. São Paulo: Instituto Socioambiental Editora, p. 

177-194, 2007. 

 

FRANCO, J. L. A. et al. Biodiversidade e ocupação humana do Pantanal mato-grossense: 

conflitos e oportunidades. 1. ed. Rio de Janeiro: Garamond, 370p. 2013. 

 

GARRETT H. The Tragedy of the Commons, Science, New Series, v.162, n. 3859, p. 1243-

1248, dez., 1968. 

 

GARROD, B.; FYALL, A. “Beyond the rhetoric of sustainable tourism?” Tourism 

management, v. 19, n.3, p. 199-212, 1998. 

 

GIBBS, G. Qualitative Data Analysis: explorations with Nvivo. Open University Press, 257p, 

2002.   

 

GIRARD, P. et al. Tourism, development and knowledge in Pantanal: possible dialogues and 

partnerships. Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 18, p. 61-76, 2008. 

 

GOTTMANN, J. La politique des États et leur géographie. Comité des travaux historiques et 

scientifiques-CTHS, 1952. 

 

HANAZAKI, N.  Etnobotânica. In: BEGOSSI, A. (org.) Ecologia de pescadores da Mata 

Atlântica e da Amazônia. São Paulo: Hucitec, cap.1, p. 37-58, 2004. 

 

HARDIN, G. The tragedy of the commons. science, v. 162, n. 3859, p. 1243-1248, 1968. 

 

HARMON, D. Coordinating research and management to enhance protected areas. 

Cambridge: UICN Publication Services Unit, 116p, 1994. 

 

HARRIS, M. B. et al. Estimativas de perda da área natural da Bacia do Alto Paraguai e 

Pantanal Brasileiro. Relatório técnico não publicado. Conservação Internacional, Campo 

Grande, MS, 2005. 



85 

 

 

 

 

HOMEWOOD, K. M.; TRENCH, P. C.; BROCKINGTON, D. Pastoralist livelihoods and 

wildlife revenues in East Africa: a case for coexistence?. Pastoralism, v. 2, n. 1, p. 1-23, 

2012. 

 

JUNK, W.J.; SILVA, C. J. DA.; NUNES DA CUNHA, C.; WANTZEN, K. M. The 

Pantanal: Ecology, Biodiversity and Sustainable Management of a Large Neotropical 

Seasonal Wetland, 870p, 2011. 

 

LEAL, S. P. S. DA.; RAVAGLIA, A. G. & COSTA, E. A. O fluxo e embarcações no rio 

Paraguai e a percepção do ribeirinho nas Unidades de Conservação da Serra do Amolar. 

Artigo.  XI EREGEO – Simpósio regional de Geografia. Jataí – GO, p. 1177-1184, 2009. 

 

LITTLE, P. E. Territórios Sociais e Povos Tradicionais no Brasil: por uma Antropologia da 

territorialidade. Série Antropologia. Brasília, n.322, p. 1-32, 2002. 

 

LITTLE, P. E. Amazonia: territorial struggles on perennial frontiers. Johns Hopkins 

University Press, 2001. 

 

LONGATTO, J. A.; SEIXAS, G.H.F. Experiências de Fiscalização do Tráfico de Animais 

Silvestres em Mato Grosso do Sul. In Natureza & Conservação. Fundação O Boticário de 

Proteção à Natureza, v. 2, n.1, abr., 2004. 

 

LOURIVAL, R.; HARRIS, M. B & MONTAMBAULT, J. R. Introduction to the Pantanal, 

Mato Grosso do Sul, Brasil. In WILLINK, P.W., CHERNOFF. B.; ALONSO. L. E.; 

MONTANBAULT, JR. & LOURIVAL EDS, R. A. Biological assessment of the aquatic eco-

systems of the Pantanal, Mato Grosso do Sul, Brazil. Washington, D.C.: Conservation 

International, p. 28-33, 2000. 

 

MALDONADO, C. O Turismo rural comunitário na América Latina: Gênesis, características 

e política. In: BARTHOLO et al. (Org.). Turismo de Base Comunitária: diversidade de 

olhares e experiências brasileiras. Rio de Janeiro: Letra e imagem, 2009. 

 

MARANDOLA JR, E.; HOGAN, D. J. As dimensões da vulnerabilidade. São Paulo em 

Perspectiva, v. 20, n. 1, p. 33-43, 2006. 

 

MARCUZZO, F. F. N.; CARDOSO, M. R. D.; COSTA, H. C. & MELO, D. C. R. 

Anomalias na precipitação pluviométrica no bioma do Pantanal Sul-Mato Grossense. In: 3º. 

Simpósio de Geotecnologias no Pantanal, 2010, Cáceres/MT. Embrapa Informática 

agropecuária/INPE, 2010. 

 

MARQUES, J. G. Pescando pescadores: ciência e etnociência em uma perspectiva ecológica.  

2. ed. São Paulo: Nupaub/USP, 2001. 

 

MENDONÇA, F. Riscos, vulnerabilidade e abordagem socioambiental urbana: uma reflexão 

a partir da RMC e de Curitiba. Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 10, 2004. 

 

MMA. Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de 

Benefícios da Biodiversidade Brasileira, 2007. Disponível em: 



86 

 

 

 

http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/perm/capr/index-rap10112004.htm. 

Acessado em 18/03/2014. 

 

MMA. Biodiversidade brasileira: avaliação e identificação de áreas e ações prioritárias para 

conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira. 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas, Brasília, 2002. 

 

MMA. PCBAP-Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai. Programa Nacional do 

Meio Ambiente. Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal - 

Subcomponente Pantanal. Análise integrada e prognóstico da bacia do Alto Paraguai. Brasília: 

MMA/SEMAM/PNMA, v.3, 370p., 1997. 

 

MMA. Visita Às Comunidades Do Entorno Do Parque Nacional Do Pantanal Mato-

Grossense. Relatório Técnico não publicado. IBAMA, Juína, MT, 26p., 2008.  

 

MORAES, A. S. Pecuária e conservação do Pantanal: análise econômica de alternativas 

sustentáveis – o dilema entre benefícios privados e sociais. Tese (Doutorado) – Universidade 

Federal de Pernambuco, CCSA, 265 p. Recife, 2008. 

 

MOURÃO, G. M. Uso comercial da fauna silvestre no Pantanal: lições do passado. p.39-45. 

Anais do II Simpósio sobre Recursos Naturais e Sócio-econômicos do Pantanal: Manejo e 

Conservação. Corumbá: Embrapa, p.39-45, 1999. 

 

NAGENDA H. Do Parks Work? Impact of Protected Areas on Land Cover Clearing. 

AMBIO: A Journal of the Human Environment, n.37. p.330-337, 2008. Published By: Royal 

Swedish Academy of Sciences: Disponível em: http://dx.doi.org/10.1579/06-R-184.1  

 

NETO, R. F. S. Considerações sobre a zona de amortecimento em unidades de conservação 

federais. Da problemática acerca de sua fixação. Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2667, 20 

out., 2010. Disponível em: http://www.advocaciapublica.com.br/forum/artigos/consideracoes-

sobre-a-zona-de-amortecimento-em-unidades-de-conservacao-federais-da-problematica-

acerca-de-sua-fixacao. Acesso em 04/09/2014. 

 

NOLTE, C. et al. Governance regime and location influence avoided deforestation success of 

protected areas in the Brazilian Amazon. Proceedings of the National Academy of Sciences, 

2013.  

 

PADOVANI, C. R. Centro de Energia Nuclear na Agricultura. Tese de Doutorado. Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 2010. 

 

PEIXOTO, J. L. S. Arqueologia na região das grandes lagoas do Pantanal. I Encontro de 

Arqueologia de Mato Grosso do Sul. Campo Grande. 2009. 

 

PICKETT, S. TA.; OSTFELD, R. S. The shifting paradigm in ecology. A new century for 

natural resources management, p. 261-278, 1995. 

 

PLAGÁNYI, É. E. et al. Integrating indigenous livelihood and lifestyle objectives in 

managing a natural resource. Proceedings of the National Academy of Sciences, v.110, n.9, p. 

3639-3644, 2013. 



87 

 

 

 

 

POSSINGHAM, H. P. et al. Protected Areas: Goals, Limitations, and Design. Pages 509-

533 in M. J. Groom, G. K. Meefe and C. R. Carroll, editors. Principles of Conservation 

Biology, 3rd Edition. Sinauer Associates, Inc., Sunderland MA, 2006. 

 

REDFORD, K. H.; ADAMS. W. M. Payment for ecosystem services and the challenge of 

saving nature. Conservation Biology, n.23. p.785–787, 2009. 

 

RIBEIRO, M. S. Uma ilha na história de um povo canoeiro: o processo de 

desterritorialização e reterritorialização dos Guató na região do Pantanal (século XX). 

Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Brasil, 2005. 

 

ROCKSTROM, J. et al. A safe operating space for humanity. Nature, v.461, n.7263, p. 472-

475, 2009. 

 

RODRÍGUEZ, J. P.; K. M. RODRÍGUEZ-CLARK (2001) Even 'paper parks' are 

important. Trends in Ecology and Evolution, n.16. p.17-17, 2001. 

 

ROSS, J. P. Win a few, lose a few. Crocodile Specialist Group Newsletter, n. 17. p.2-3, 1998. 

 

ROUSSEFF, D. V. et al. Monitoramento do Desmatamento nos Biomas Brasileiros por 

Satélite Acordo de Cooperação Técnica MMA/Ibama, Monitoramento do Bioma Pantanal, 

2010. 

 

SACK, R. D. Human territoriality: its theory and history. CUP Archive, 1986. 

 

SANTANA, L. L. T. Análise da Importância das “Freteiras” para as Comunidades 

Ribeirinhas no rio Paraguai na Fronteira Brasil/Bolívia. Corumbá - MS. Dissertação de 

Mestrado. Programa de pós graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul/Campus do Pantanal, Corumbá, MS, 57p., 2013. 

 

SANTOS, D. A. A cultura como instrumento de conservação ambiental na região do Pantanal 

do Paraguai – MS. Corumbá, MS, 2012. 

 

SAQUET, M. A. Abordagens e concepções de território. São Paulo: Expressão Popular, 

2007. 

 

SCHNEIDER, J. Discursos simbólicos e símbolos discursivos: considerações sobre a 

etnografia da identidade nacional. Mana, Rio de Janeiro, v.10, n.1, Abril., 2004. Disponível 

em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010493132004000100004&lng=en

&nrm=iso>. Acesso em 08 Julho de 2014.   

 

SILVA, A. Cartografia Social das Comunidades Tradicionais do Pantanal Sul-Matogrossense. 

Projeto de pesquisa desenvolvido pelo Departamento de Geografia da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul. 2012. 

 

SILVA, J. S. V. & ABDON, M. M. Delimitação do Pantanal brasileiro e suas subregiões. 

Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 33, n. Especial, p. 1703-1711, 1998. 



88 

 

 

 

 

SMITH, R. J. et al. Let the locals lead. Nature n.462, p.280–281, 2009. 

 

SOUZA, L. G. História de uma região: Pantanal e Corumbá. Editora Resenha Tributária 

Ltda. São Paulo, SP, 230p., 1973. 

 

SOUZA, M. J. L. O território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. In 

CASTRO, I. E.; GOMES, P. C. C.; CORRÊA, R. L. (Orgs.). Geografia: conceitos e temas. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995.  

 

TOMAZ, W. M. et al. Borda Oeste do Pantanal e Maciço do Urucum; Área Prioritária para 

Conservação da Biodiversidade. Corumbá: Simpósio do Pantanal – SIMPAM, 2010. 

 

VERDADE, L. M. A exploração da fauna silvestre no Brasil: jacarés, sistemas e recursos 

humanos. Biota Neotropica, v.4, n.2, p.1-12, 2004.  

 

ZOOMERS, E. B. Globalization and the foreignization of space: The seven processes driving 

the current global land grab. Journal of Peasant Studies, n.37. p.429-447, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://igitur-archive.library.uu.nl/socgeoplan/2011-0907-201043/UUindex.html
http://igitur-archive.library.uu.nl/socgeoplan/2011-0907-201043/UUindex.html


89 

 

 

 

APÊNDICE A – Questionário estruturado para o diagnóstico socioeconômico. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

1.1Qual o nome do Sr.(a)  __________________________________________________Sexo: (masc) 

(fem) 

1.2 Identificação da casa: _______________ 1.2.1 Tamanho (m²)_______1.3.2 Nº de casas no lote: 

________ 

1.3 Coordenadas (GPS) 

_________________________________________________________________________ 

1.4 Idade __________  1.4.1 Estado Civil :________________1.4.2 Natural de 

______________________________ 

Se natural de outro estado ou cidade, o que levou a mudar-se para esta região? 

_______________________________ 

1. PERFIL FAMÍLIA 

Quanto tempo o Sr. (a) e a sua família residem nesta região? ________Onde morava anteriormente?  

__________ 

Qual a sua profissão? __________________________  

Situação dos membros da família incluindo o entrevistado 

Nome 

 

Idade Sexo Parent. Natural Residência Escolaridade 

/série 

 MASC. FEM.   Local  cidade Freq. Não 

Freq. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Qual o motivo dos dependentes terem ido para cidade? 

_______________________________________ 
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De quanto em quanto tempo o senhor vai á cidade? 

__________________________________________ 

Costuma permanecer por quanto tempo? 

__________________________________________________ 

Quando o Sr. vai à cidade a hospedagem (casa) é:   (  ) própria   (  ) alugada   (    ) favor de conhecidos   

(  ) empregatício - patrão     (  ) familiares 

Quantos cômodos sua casa possui?          

O (a) Sr(a) tem documento que garante a posse de propriedade (    )  Não / (    ) Sim - Que tipo? 

___________ 

Quando se mudou:  (    )Construiu a casa   (  )Já existia 

Tipo de Construção da casa    (alvenaria)     (madeira)     (lona preta)     (palha)      (zinco)     (pau a 

pique). 

Esgotamento Sanitário: (  ) Sim (  ) Não  - Caso Sim: que 

tipo?________________________________________ 

Caso Não: (    ) Lançamento em vala a céu aberto  (    ) Lançamento direto no córrego ou rio 

De onde vem a água que a família bebe e toma banho. Poço (   )    Rio (   )  Encanada(    )   chuva (   )  

Trata a água? ( Não)  ( Sim) - Como?________________ 

(Se a casa for de madeira)De onde vem a madeira para a construção da casa 

_____________________________ 

Qual madeira usa para 

consumo?___________________________________________________________ 

De todos os equipamentos listados abaixo, qual o(a) Sr(a) possui em sua residência (coloque entre 

parênteses o n° de equipamentos na condição assinalada). 

Equipamento funciona Não funciona Fonte de energia 

Gás Gasolina 

/diesel 

Energ. Elétrica 

(Enersul) 

Bateria 

 

pilha Lenha 

Geladeira         

freezer         

Fogão         

Rádio         

Chuveiro         

Ferro de 

passar 

        

Serra elétrica         

Celular         

Parabólica         
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Gerador         

TV         

DVD         

Outros         

Obs: em caso de haver freezer saber quanto tempo ele permanece ligado por dia. 

 

1. ECONÔMIA e SISTEMAS DE PRODUÇÃO/EXTRAÇÃO 

Qual a de renda mensal o Sr. e sua família tem?_____________ 

Quantos membros contribuem com a renda familiar?__________________Quem são e como 

contribuem?________________________________________________________________________

________ 

Recebem alguma bolsa/ajuda do 

Governo?____Qual?____________________________________________ 

Valor Total da Renda somando-se as bolsas (R$):_________________(Realizar cálculo 

posteriormente). 

O sr(a) sabe quanto o senhor gasta por mês com: 

a) 

medicamentos?______________________________________________________________________

__ 

b) energia 

elétrica?________________________________________________________________________ 

c) combustivem para gerador (Diesel / 

Gasolina)?________________________________________________ 

d) combustivel para barco (Diesel / 

Gasolina)?__________________________________________________ 

Quais os mantimentos que sua familia mais consome?  

Produtos 

Arroz (5kg ou 2 kg) Farinha de trigo (kg) 

Feijão (kg) Sabonete (un) 

Macarrão (kg) Creme dental (un) 

Óleo (l) Manteiga/margarina  

Café (250 g) Sal (verificar qual)  

Açúcar (5k ou 2 kg) Sal mineral 

Sabão em pó (kg) Farinha de mandioca (l) 

Sabão em barra (pct) Bebidas alcoólicas 

Leite (l) Bebidas não alcoólicas 
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Carne bovina (kg) Papel higiênico 

 

De quanto em quanto tempo faz compras? _________________ E quanto gasta em 

média?________________ 

Como adquirem alimentos e remédio para abastecimento doméstico? (  ) plantação  (  ) mascate    

(  ) mercadinho local   (  ) cesta básica – periodicidade_____   (  ) padrinho/compadre    (   ) 

encomenda: ______ 

Qual a atividade profissional da (o) esposa (o) 

______________________________________________ 

E dos 

filhos?_________________________________________________________________________ 

Quais as alternativas de renda? (Colocar em uma seqüência 1,2,3,4) 

Pesca (  )    Pecuária (  )    Turismo (  )           Agricultura(  )            Artesanato (  )      

Agroextrativismo (  )          Aposentado(  )   Func. Público[contratado/concursado](  )   Comércio (  )     

Bolsa (Família/Escola) (   )              Cesta básica(  )    Outros(   ) ______________________________       

Caso tenha alguma renda com Turismo: 

Qual(is) atividade(s) exerce? ___________________ Qual o tipo de turista/turismo atende? 

_________________ 

Quanto tempo trabalha no ramo? _______Quanto ganha com o serviço?________ é a sua principal 

renda?____ 

Tem interesse de trabalhar em outras funções vinculadas ao Turismo?_____ Se sim, quais? 

_________________ 

Já participou de alguma capacitação ou treinamento? ____ Se sim, quem 

ofereceu?________________________ 

Quando foi?____________ Acha que melhorou o seu 

conhecimento?_________________________________ 

               

1. Agropecuária 

O Sr planta alguma lavoura? (    ) Não   (   ) Sim –    Se Sim qual (is)? 

(    ) batata   (    ) mandioca  (    )melancia  (    ) milho   (   )feijão  (   )abóbora  (    ) 

outro________________________ 

Qual a época do plantio? ____________________________ 

A atividade gera perdas? ____  De que tipo?______________________ Quando foi a 

ultima?________________ 

Quais as causas?  Seca (   )  Cheias(   ) Semente ruim (   )   Solo Ruim (   )  Pragas (   )    Outros (  

)_______________ 
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O Sr(a) vende ou troca alguma coisa do que planta? (Não) (Sim), Se Sim, com quem? 

____________________ 

Quanto recebe? ___________ 

O Sr tem horta em seu lote? Sim / Não. Se Sim o que planta? 

(  ) cebolinha  (  ) salsinha  (  ) pimentão  (  )tomate (  ) alface  (  ) repolho (   )coentro  (  ) 

outros__________________ 

Tem em seu lote árvores frutíferas? Sim / Não  Quais? 

________________________________________________ 

Qual a utilização das frutas? Consumo (  )  Venda (  ) Troca (  ) 

O Sr aproveita as frutas para confecção de outros produtos (doces, compotas, farinha)? Sim (  ) Não  (  

) 

Caso sim, comercializa?  Não (  )  Sim (  ) {Preço: ______ }        {Onde vende? _______________ } 

O Sr teve alguma capacitação para a atividade? ___ Quem possibilitou a instrução?___________ 

O Sr tem alguma criação? 

Criação Quantidade 

  

  

Qual finalidade da criação:     Transporte (  )       Consumo próprio (  )       Venda (  )  

O Sr. usa algum “mato”/ “planta do mato” para remédio? ____E para comer? _____(Identificar a 

forma de utilização da flora local - medicamentos, alimentação, higiene) 

____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______ 

Qual a principal fonte de proteína das famílias (colocar em ordem de preferência, 1,2,3)?                   

(     ) Pecuária – (própria) (doação) (comércio) 

(     ) Caça – quais os animais selvagens preferidos? ___________________________ 

(     ) Pesca – quais os peixes preferidos? ____________________________________ 
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5.PESCA 

 

Pesca de Iscas 
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6. PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

O que o(a) senhor(a) costuma fazer nos horários livres, quando não está trabalhando? (pelo menos 03 

atividades) 

__________________________________________________________________________________

________ 

Quais as festas realizadas aqui? 

__________________________________________________________ 

Você costuma participar? (Sim) (Não) Por quê? 

______________________________________________ 

Existem, neste local, outras atividades que têm participação da coletividade? Quais? (Eventos da 

escola, bailes, reuniões da Associação, competições, rezas, romarias) 

__________________________________________________ 

Você costuma participar? (Sim) (Não) Por quê? 

______________________________________________ 

Quem promove o evento (festa, esporte)?   

__________________________________________________ 

O Sr. (a) e/ou sua família participam de alguma forma de associação ou outro tipo de organização 

social?  

(  ) Não  (  ) Associação de moradores   (  ) Cooperativas   (  ) Colônias de pesca   (   ) Outros__ 

__________ 

Qual a sua religião?________________ 

 

 

7.MEIO AMBIENTE (importante olhar o entorno da residência atentando quanto ao lixo, adequação 

higiênica do espaço, animais domésticos e criações) 

Como o senhor acha, que está o ambiente aqui da região?  (   )Conservado   (   ) Degradado Por quê? 

___________ 

Sempre foi assim? __________Se não, quando que isso começou 

acontecer?______________________________ 

Quem causou 

isso?______________________________________________________________________________

_ 

Como o(a) Sr. (a) acha que pode conservar a 

natureza?___________________________________________________  

Qual é o lugar mais bonito da região para 

você?________________________________________________________ 
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Porquê?___________________________________________________________________________

_____________ 

 

8.FENÔMENOS NATURAIS EXTREMOS & MUDANÇAS CLIMÁTICAS   

(levando em consideração esta ultima cheia de 2010/2011): 

 

Como a sua família viveu durante a 

cheia?_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

____________ 

Quanto tempo durou o período das águas 

altas?_________________________________________________ 

Quais foram os maiores problemas que vocês encontraram (no que prejudicou a sua 

família)?____________ 

___________________________________________________________________________

____________ 

E quais foram às soluções 

encontradas?_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

____________ 

Consegue mensurar a perda financeira deste período?____ Quanto 

foi?______________________________  

Quantas “Decoadas” tiveram esse ano?_________Qual período?_________Durou quanto 

tempo?________ 

Quais os maiores problemas da “Decoada” para sua 

família?______________________________________ 

Há coisas boas da cheia?_____Quais 

seriam?__________________________________________________ 

Há coisas boas da seca? _____Quais seriam? 

__________________________________________________ 

Tem feito mais calor ou mais frio nos últimos anos? 

____________________________________________ 

Para a Pesca e a Isca, o frio ou calor atrapalham mais? 

__________________________________________ 

 

9. TRANSPORTE 

O principal meio de transporte familiar para a cidade é:____________________________Qual o 

custo? R$ _______ 

 

10.OUTROS 
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Quantas famílias vivem na região? __________________Sempre foi assim? 

______________________________ 

 Porque as pessoas vão embora daqui? Ou Porque voltam para a comunidade? 

_____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________ 

Alguma sugestão ou comentário que o (a) Sr(a) gostaria de fazer para acrescentar ao nosso trabalho? 

__________________________________________________________________________________

_____ 

 

Entrevistador _______________________ Local e data: 

__________________________________________ 
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APÊNDICE B – Folder de divulgação dos atrativos turísticos produzido pelo projeto de 

Turismo de Bases Comunitárias. 

 

 

 

 

  


