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RESUMO
A presente investigação delineou o perfil do visitante do Balneário Municipal de Bonito, Mato Grosso do Sul, e propôs 

estratégias para utilização do atrativo visando a implantar técnicas de visitação de mínimo impacto. Foram realizadas 

100 entrevistas, com a aplicação de questionários tanto na alta como na baixa temporada. Os resultados mostraram que 

no Balneário Municipal de Bonito predominam visitantes com o seguinte perfil: grau de escolaridade alto, renda média 

superior a cinco salários mínimos mensais e visitantes com idade predominante entre 16 e 50 anos. Baseado no interesse 

dos visitantes em temas ambientais e sua receptividade em obter novas informações ecológicas, o presente trabalho 

indica propostas que resultam em benefícios à conservação da natureza e satisfação do visitante. Dentre as propostas, 

destacam-se a criação de um centro de interpretação ambiental, o planejamento de atividades de educação ambiental, 

a implantação de placas educativas com os nomes das principais espécies de peixes do Balneário, a implantação de 

trilhas educativas e a utilização de técnicas de manejo e uso sustentável do atrativo. O equilíbrio entre o uso do atrativo 

e a preservação ambiental deve ser buscado de forma continuada, para que se possa deixar às gerações futuras um 

legado de educação, conservação e respeito ao ambiente.

Palavras-chave: Meio ambiente. Turismo de mínimo impacto. Planalto da Bodoquena. Ictiofauna. Conservação da 

biodiversidade.
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TOURISM IN MINIMUM IMPACT 
IN BALNEÁRIO MUNICIPAL DE 
BONITO, MATO GROSSO DO SUL: 
DIAGNOSTIC AND IMPROVEMENT 
PROPOSES

ABSTRACT
The present investigation has delineated the profile 

of the visitor of Balneário Municipal de Bonito, 

Mato Grosso do Sul State, Western Brazil, moreover 

proposing strategies for using the entertainment 

aiming to implant minimum impact visitation 

techniques. One hundred interviews were carried 

out, with questionaries applying even in low season 

as in high season, for increasing the maximum the 

sampling specter. The results have showed that in 

Balneário Municipal de Bonito, predominate visitor 

with the following profile: high instruction degree, 

income rate up to five Brazilian minimum salaries a 

month and visitors with predominant age between 

16 and 50 years old. Based on the visitor’s interests 

about the environmental issues and their receptivity 

in obtaining new environmental information, the 

present work indicates offers which would result 

in environmental benefits and in the visitor’s 

satisfaction. From among the offers, it is highlighted 

the creation of a environmental interpretation 

center, the planning of environmental conservation 

activities, establishment of education signs with 

the names of the main fish species of Balneário 

Municipal de Bonito, the establishment of education 

trails and the establishment of management and 

sustainable use techniques of the entertainment. 

The balance between the use of the entertainment, 

and the environmental conservation must be 

sought continuously, so that it can be left to future 

generations a legacy of education, and conservation 

to the environment.

Key-words: Environment. Minimum impact tourism.

Planalto da Bodoquena. Ictiofauna. Biodiversity 

Conservation.

1        INTRODUÇÃO

A utilização dos recursos naturais, seja para 

o turismo, para a agricultura, a mineração ou outros 

fins, pode gerar impactos que devem ser monitora-

dos, mitigados e solucionados por meio de plane-

jamento, técnicas de manejo e ações de educação 

ambiental, buscando sempre o equilíbrio entre a 

utilização pública e o danos por ela causados. Esse 

consenso é fundamental para que os impactos do 

uso público não causem danos, por vezes, irreversí-

veis ao local (MITRAUD, 2003). 

A crescente demanda do turismo pra-

ticado em áreas naturais traz junto dois aspec-

tos potenciais: (MITRAUD, op. cit.): o positivo, 

que é a ampliação do setor, com incremento 

de atividades associadas à conservação e even-

tuais benefícios comunitários, e o negativo  e 

preocupante , é por causa da velocidade de 

sua disseminação e crescimento como negócio: 

se a atividade não for realizada dentro de prin-

cípios de mínimo impacto, há riscos potenciais 

aos sistemas naturais, com sérias ameaças às 

culturas locais e conseqüentes perdas de biodi-

versidade (SABINO; ANDRADE, 2003). 

Esse aspecto negativo foi evidenciado 

por Sabino et al. (2005) no Balneário Municipal 

de Bonito, Mato Grosso do Sul, que sofre atual-

mente intensa pressão ambiental decorrente do 

uso desordenado pelo turismo, causado espe-

cialmente pelos freqüentadores. Diante do ex-

posto, este trabalho tem como objetivo propor 

estratégias públicas de visitação de mínimo im-

pacto ao Balneário Municipal de Bonito, Mato 

Grosso do Sul, utilizando para tanto os dados 

socioeconômicos do visitante do local.  
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2        REVISÃO DA LITERATURA

2.1      TURISMO

Turismo é um sistema de serviços que tem 

como objetivo o agenciamento e a execução de 

viagens, além do planejamento e a existência de 

infra-estrutura adequada para recepção, hospe-

dagem, consumo e atendimento às pessoas e/ou 

grupos, oriundos de suas localidades residenciais.

É considerado hoje como um fenômeno 

mundial, gerador de divisas, empregos e, conse-

qüentemente, benefícios sociais. Beni (2001, p. 

37) conceitua turismo de tal forma a ser: “Um ela-

borado e complexo processo de decisão sobre o 

que visitar, onde, como e a que preço”.

O ecoturismo, nomenclatura mais utiliza-

da em relação ao turismo de natureza, é definido 

por Lindberg (1999) como a viagem responsável a 

áreas naturais, visando a preservar o meio ambien-

te e promover o bem-estar da população local. O 

ecoturismo, de acordo com Neil (2001, p. 215), 

“[...] apresenta três objetivos principais: sustenta-

bilidade, conservação e fortalecimento da comu-

nidade receptora”.

2.2      PROGRAMAS E PLANEJAMENTO DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Quando o tema educação ambiental é 

abordado, deve-se avaliar todo o contexto em 

questão, ou seja, não deve ser levado em consi-

deração o termo “educação” apenas na forma-

ção de cidadãos por meio do processo educacio-

nal formal, mas também o considerando como 

ferramenta que atua da maneira mais eficiente 

na formação de cidadãos comprometidos com 

as questões ambientais. 

Este trabalho não visa a questionar me-

todologias aplicadas ao sistema educacional, mas 

sim oferecer condições adicionais aos educadores 

e gestores ambientais para fundamentar ainda mais 

suas abordagens sobre o tema da conservação e 

uso sustentável dos recursos naturais na área sob 

impacto da visitação, de modo similar ao proposto 

por Sabino e Prado (2006).

3       REFERENCIAL METODOLÓGICO

O presente trabalho foi desenvolvido por 

meio de levantamento bibliográfico e pesquisas de 

campo com aplicação de questionários, visando 

elaborar um referencial científico que possa ser-

vir como base para implantação de ações para o 

uso sustentável do Balneário Municipal de Bonito, 

buscando o equilíbrio entre a utilização dos recur-

sos do meio e a satisfação do visitante. 

Para que se pudesse investigar o perfil dos 

freqüentadores do atrativo e sua receptividade 

quanto às questões ambientais, foram aplicados 

100 questionários nos dias 15 e 16 de outubro de 

2005, 18 de dezembro de 2005 e 20 de janeiro de 

2006.  Com esse esforço de composição da amos-

tra, procuraram-se cobrir diferentes períodos, de 

alta e baixa temporada, para investigar um univer-

so amostral de amplo espectro. A abordagem com 

os entrevistados foi feita de maneira totalmente 

aleatória e em horários diferentes, objetivando 

não selecionar ou restringir o espectro amostral. 

Os dados foram analisados e cruzados pelo sof-

tware sfank, permitindo uma melhor visualização 

dos resultados obtidos pela pesquisa de campo.

O modelo do questionário (ANEXO 1) foi 

baseado naquele empregado por Sabino et al. (2005), 

buscando delinear de modo objetivo o perfil dos fre-

qüentadores do Balneário Municipal de Bonito, seu 
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nível de sensibilização ambiental e receptividade a 

programas e ferramentas de educação ambiental. 

Adicionalmente, as perguntas foram ajustadas com 

base aos temas considerados mais relevantes, tendo 

como referência o trabalho de Mitraud (2003).

4          OBJETO DE PESQUISA: BALNEÁRIO 
MUNICIPAL DE BONITO

O município de Bonito está localizado a 

290 km de distância de Campo Grande, capital de 

Mato Grosso do Sul, tendo como seus principais rios 

o Prata, Perdido, Salobra, Mimoso e Formoso, rio 

este que banha o Balneário Municipal de Bonito.

Com área de quatro hectares de extensão 

territorial, o Balneário dispõe atualmente de infra-es-

trutura formada por três quiosques para lanchonetes, 

um quiosque anexo a uma das lanchonetes, um bloco 

para os banheiros masculinos e femininos, 20 quios-

ques em alvenaria com duas churrasqueiras e duas 

pias em cada, uma edificação de apoio ao corpo de 

bombeiros, duas quadras de areia, guarita com recep-

tivo, trilha, estacionamento, um quiosque localizado 

na barragem de pedra que adentra ao rio para o pos-

to de salva-vidas, muro de arrimo e escada em pedra 

na margem do rio Formoso. O balneário é a maior 

atração para a população local, pois não necessita de 

guias locais para a visitação, e está localizado a 7 km 

de distância do centro de Bonito. Os moradores da 

cidade são isentos do pagamento de taxa de entrada.

Atualmente, o balneário encontra-se legali-

zado, com todas as exigências para seu funcionamen-

to cumpridas. O Instituto de Meio Ambiente Pantanal 

(IMAP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (SEMA–

MS), conferiu a Licença de Operação nº 174/2005, 

expedindo no mesmo documento os procedimentos 

para a utilização do atrativo. 

5        RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apresentados a seguir de-

monstram os perfis dos visitantes do Balneário 

Municipal de Bonito. Os dados foram analisa-

dos a partir de três critérios, considerados os 

mais relevantes para elaboração de projetos de 

educação e interpretação ambiental: renda; 

idade; e grau de escolaridade. 

Tais fatores foram avaliados de maneira 

a se propor para o Balneário algumas estraté-

gias de uso sustentável em relação aos visitantes, 

levando-se em consideração que se pôde deter-

minar qual o público-alvo, seu grau de instrução, 

idade e renda, principalmente seu interesse nas 

questões ambientais e conduta no balneário. 

A Tabela 1 apresenta um perfil do grau 

de escolaridade dos visitantes do Balneário 

Municipal de Bonito, destacando que, dentre 

os entrevistados, 51% têm nível superior ou 

pós-graduação.

Tabela 1. Grau de escolaridade de visitantes do Balneário 
Municipal de Bonito, MS. Porcentuais 
estabelecidos por meio de 100 entrevistas 
efetuadas no local de estudos nos dias 15 
e 16 de outubro de 2005, 18 de dezembro 
de 2005 e 20 de janeiro de 2006.

Escolaridade Quantidade
Freqüência

(%)

Ensino Fundamental incompleto 9 9

Ensino Fundamental completo 9 9

Ensino Médio incompleto 15 15

Ensino Médio completo 16 16

Universitário 21 21

Curso Superior concluído 21 21

Pós-Graduação 9 9

TOTAL CIT. 100 100
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A idade dos entrevistados (TABELA 2) tam-

bém foi considerada um fator crucial nesse estudo 

para a elaboração das propostas educativas. 

Tabela 2. Freqüência de idade de visitantes do Balneário 
Municipal de Bonito, MS. Porcentuais 
estabelecidos por meio de 100 entrevistas 
efetuadas no local de estudos nos dias 15 
e 16 de outubro de 2005, 18 de dezembro 
de 2005 e 20 de janeiro de 2006.

Idade Quantidade
Freqüência

(%)
5 a 15 anos 3 3
16 a 20 anos 16 16
21 a 25 anos 17 17
26 a 30 anos 19 19
31 a 40 anos 16 16
41 a 50 anos 18 18
51 a 60 anos 8 8
Acima de 60 anos 3 39
TOTAL CIT. 100 100

Como demonstra a Tabela 2, existe um equilí-

brio na incidência de entrevistados que possuem entre 16 

e 50 anos, que formou a maior parte do total de visitantes, 

com variações porcentuais pequenas, o que demonstra 

que a maioria pode ser considerada como adulta.

A Tabela 3 mostra dados de rendimento dos 

entrevistados. Os dados mostram que apenas 8% do 

total possui renda mensal inferior a 1 salário mínimo, 

e um total de 21% recebem de 2 a 5 salários mí-

nimos. Destaca-se que a maioria respondeu possuir 

renda mensal superior a 5 salários mínimos mensais, 

sendo 26% desse total com ganhos superiores a 10 

salários mínimos, demonstrando certo equilíbrio de 

renda entre as categorias.

Tabela 3. Freqüência de renda de visitantes do Balneário 
Municipal de Bonito, Mato Grosso do Sul. 
Porcentuais estabelecidos por meio de 100 
entrevistas efetuadas no local de estudos 
nos dias 15 e 16 de outubro de 2005, 18 de 
dezembro de 2005 e 20 de janeiro de 2006.

Renda Quantidade Freqüência (%)

Menos de 1 salário mínimo 8 8

1 a 2 salários mínimos 19 19

2 a 5 salários mínimos 21 21

5 a 10 salários mínimos 26 26

Acima de 10 salários mínimos 26 26

TOTAL CIT. 100 100

Os dados mostram que no Balneário Mu-

nicipal de Bonito predominam visitantes com o 

seguinte perfil: grau de escolaridade alto, renda 

média superior a 5 salários mínimos e visitantes 

com idade predominante entre 16 e 50 anos.

5.1       GRAU DE ESCOLARIDADE COMO 

FATOR DE SENSIBILIZAÇÃO 

AMBIENTAL DOS VISITANTES

A Tabela 4 mostra que 21% dos entrevis-

tados possuem curso superior completo, e desse 

total, 28,6% alimentam sempre os peixes; o mes-

mo percentual de visitantes respondeu que não 

o fazem nunca. Os universitários perfazem um 

total de 21% dos entrevistados, sendo que, desse 

montante, 21,2% e 14,3% dos universitários res-

ponderam positivamente as questões “às vezes” e 

“sempre”, respectivamente quando questionados 

sobre a freqüência com que alimentam os peixes 

do Balneário, o que demonstra que o grau de ins-

trução não é fator relevante para que ações noci-

vas como a alimentação das espécies de peixes do 

local deixem de ser praticadas.

Tabela 4. Grau de escolaridade x fornecimento de alimentos 
aos peixes por visitantes do Balneário 
Municipal de Bonito, MS – Mato Grosso do 
Sul. Porcentuais estabelecidos por meio de 
100 entrevistas efetuadas no local de estudos 
nos dias 15 e 16 de outubro de 2005, 18 de 
dezembro de 2005 e 20 de janeiro de 2006. 
Dados expressos em valores percentuais (%).

Grau de Escolaridade Nunca Às vezes Sempre TOTAL

Ensino Fundamental incompleto 5,1 15,2 0 9

Ensino Fundamental completo 6,8 12,1 14,3 9

Ensino Médio incompleto 15,3 18,2 0 15

Ensino Médio completo 16,9 12,1 28,6 16

Universitário 22 21,2 14,3 21

Curso Superior concluído 28 6,1 28,6 21

Pós-Graduação 5,1 15,2 14,3 9

TOTAL 100 100 100 100

Cinqüenta por cento dos entrevistados que 

possuem nível superior completo responderam que 
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consideram com “nenhuma importância” a obediên-

cia às regras de conservação do local, e também 50% 

dos entrevistados com ensino fundamental incomple-

to, como demonstra a Tabela 5.

Tabela 5. Grau de escolaridade x importância de 
obediência às regras de conservação 
de visitantes do Balneário Municipal de 
Bonito, Mato Grosso do Sul. Porcentuais 
estabelecidos por meio de 100 
entrevistas efetuadas no local de estudos 
nos dias 15 e 16 de outubro de 2005, 18 
de dezembro de 2005 e 20 de janeiro 
de 2006. Dados expressos em valores 
porcentuais (%).

A Tabela 6 mostra que os adolescentes 

são os entrevistados que mais se posicionam con-

trários à fiscalização do visitante e seu grau de im-

portância. No quesito “nenhum” a faixa entre 16 e 

20 anos foi a única que respondeu positivamente. 

Dos entrevistados que consideraram 

baixo o grau de importância de se fiscalizar o 

visitante, 28,6 % das respostas vinham daque-

les que tinham idades que variavam entre 21 e 

25 anos e 28,6% daqueles que tinham 41 a 50 

anos, demonstrando certo equilíbrio (TABELA 

6). A opção “médio” deteve a maior marca na 

faixa entre 26 e 30 anos, com o total de 29,4%. 

Dentre os que consideraram “muito 

alto” o grau de importância de se fiscalizar o 

visitante, incidem na faixa de 41 a 50 anos o 

total de 24%, ápice da questão, pois com a op-

ção “alto” não foi a que obteve o maior núme-

ro de indicações, mostrando que independente 

da faixa etária, todos têm certo receio de ser 

fiscalizados ou ter suas atitudes dentro do atra-

tivo monitoradas (TABELA 6).

Tabela 6. Idade x importância na fiscalização do 
visitante do Balneário Municipal de 
Bonito, Mato Grosso do Sul. Porcentuais 
estabelecidos por meio de 100 entrevistas 
efetuadas no local de estudos nos dias 15 
e 16 de outubro de 2005, 18 de dezembro 
de 2005 e 20 de janeiro de 2006. Dados 
expressos em valores percentuais (%).

Grau de Escolaridade Nenhum Baixo Médio
Muito

alto
TOTAL

Ensino Fundamental

incompleto
50 0 10,5 13,3 9

Ensino Fundamental 

completo
0 25 15,8 13,3 9

Ensino Médio incompleto 0 25 31,6 6,7 15

Ensino Médio completo 0 25 15,8 33,3 16

Universitário 0 25 21,1 13,3 21

Curso Superior concluído 50 0 0 20 21

Pós-Graduação 0 0 5,3 0 9

TOTAL 100 100 100 100 100

De modo equilibrado, 25% dos univer-

sitários responderam que consideram “baixo” o 

grau de importância e respeito às regras do local e 

apenas 23,3% o consideram “muito alto”.

5.2       FAIXA ETÁRIA COMO FATOR DE 

SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL DOS 

VISITANTES

Outro fator considerado relevante no es-

tudo foi a faixa etária dos visitantes do Balneário 

Municipal de Bonito. Ao determinar de forma mais 

precisa a idade dos freqüentadores do atrativo e 

seus respectivos interesses nas questões voltadas 

ao meio ambiente, o gestor do atrativo pode pla-

nejar ações para a utilização de mínimo impacto e 

direcioná-las de acordo com o número e interesse 

dos freqüentadores de cada faixa etária. 

Idade Nenhum Baixo Médio Alto
Muito

alto
TOTAL

5 a 15 anos 0 14,3 11,8 0 0 3

16 a 20 anos 100 0 11,8 30,4 8 16

21 a 25 anos 0 28,6 17,6 21,7 14 17

26 a 30 anos 0 14,3 29,4 21,7 16 19

31 a 40 anos 0 14,3 17,6 13 18 16

41 a 50 anos 50 28,6 11,8 8,7 24 18

51 a 60 anos 0 0 0 0 16 8

Acima de 60 anos 0 0 0 4,3 4 3

TOTAL 100 100 100 100 100 100
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A Tabela 7 demonstra que instalação de 

placas ilustrativas com as principais espécies de 

peixes do rio Formoso obteve boa aceitação, tam-

bém entre os mais jovens. 

Tabela 7. Idade x interesse em placas com os peixes 
do Balneário Municipal de Bonito, Mato 
Grosso do Sul. Percentuais estabelecidos 
por meio de 100 entrevistas efetuadas no 
local de estudos nos dias 15 e 16 de outubro 
de 2005, 18 de dezembro de 2005 e 20 
de janeiro de 2006. Dados expressos em 
valores percentuais (%).

Quem optou pelo “alto grau” de im-

portância na fiscalização foi a maioria entre os 

que recebem mensalmente de 1 e 2 salários 

mínimos mensais, com o porcentual de 39,1%; 

ao passo que a opção “muito alto” foi a prefe-

rida entre os que declaram receber mais de 10 

salários mínimos mensais, perfazendo 42% dos 

que marcaram essa opção (TABELA 8). 

Tabela 8. Renda x fiscalização do visitante do 
Balneário Municipal de Bonito, Mato 
Grosso do Sul. Porcentuais estabelecidos 
por meio de 100 entrevistas efetuadas 
no local de estudos nos dias 15 e 16 de 
outubro de 2005, 18 de dezembro de 
2005 e 20 de janeiro de 2006. Dados 
expressos em valores percentuais (%).

Idade Nenhum Baixo Médio Alto
Muito

alto
TOTAL

5 a 15 anos 0 0 5,9 0 4,3 3

16 a 20 anos 0 0 35,3 14,3 8,5 16

21 a 25 anos 0 50 17,6 21,4 14,3 17

26 a 30 anos 25 0 29,4 28,6 10,6 19

31 a 40 anos 25 50 0 10,7 23,4 16

41 a 50 anos 50 0 5,9 17,9 21,3 18

51 a 60 anos 0 0 5,9 3,6 12,8 8

Acima de 60 anos 0 0 0 3,6 4,3 3

TOTAL 100 100 100 100 100 100

Ainda na Tabela 7, a opção “médio” deteve a mar-

ca de 35,3% entre os que possuem idades entre 

16 e 20 anos; sendo que mais uma vez os entre-

vistados, cujas idades eram superiores a 21 anos, 

foram a maioria entre aqueles que marcaram as 

opções “alto” e “muito alto”.

5.3       RENDA MÉDIA COMO FATOR DE 

SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL DOS 

VISITANTES

O grau de importância na fiscalização 

do visitante assinalado pelos entrevistados ob-

teve uma distribuição equilibrada em todas as 

faixas de renda declaradas, a não ser pelo item 

“nenhum”, que obteve 100% do total de res-

postas entre os entrevistados com renda entre 

1 e 2 salários mínimos mensais. Já a opção “bai-

xo”, teve sua maior marca, 42,9%, por aqueles 

que têm renda entre 05 e 10 salários mínimos 

mensais (TABELA 8).

Renda Nenhum Baixo Médio Alto
Muito

alto
TOTAL

Menos de 1 salário 

mínimo
0 14,3 11,8 4,3 8 8

1 a 2 salários mínimos 100 14,3 11,8 39,1 10 19

2 a 5 salários mínimos 0 14,3 17,6 34,8 16 21

5 a 10 salários 

mínimos
0 42,9 41,2 17,4 24 26

Acima de 10 salários 

mínimos
0 14,3 14,6 4,3 42 26

TOTAL 100 100 100 100 100 100

Quando questionados sobre o interes-

se da construção de um centro de visitantes 

para fornecimento de informações ambientais 

no Balneário Municipal de Bonito, os entrevis-

tados com nível de renda mais alto foram os 

que se mostraram mais interessados em tal fer-

ramenta de interpretação ambiental. De acor-

do com a Tabela 9, dentre os que optaram pelo 

quesito “Muito Alto” o grau de importância na 

construção do centro de visitantes, 31% de-

clararam renda superior a 10 salários mínimos 

mensais e 28,6% com variação entre 5 e 10 

salários mínimos. 
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Tabela 9. Renda x interesse num centro de informações 
do Balneário Municipal de Bonito, Mato 
Grosso do Sul. Porcentuais estabelecidos 
por meio de 100 entrevistas efetuadas 
no local de estudos nos dias 15 e 16 de 
outubro de 2005, 18 de dezembro de 
2005 e 20 de janeiro de 2006. Dados 
expressos em valores percentuais (%).

6.1       CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE 

VISITANTES

O turismo de massa ou em grande escala, 

principalmente quando não é devidamente plane-

jado, causa danos ao ambiente por vezes de modo 

irreparável. Entretanto, em muitos casos não é possí-

vel restringir as atividades ou o número de freqüenta-

dores em determinadas áreas. No caso do Balneário 

Municipal de Bonito, por sua vez, embora o atrativo 

seja o grande centro de entretenimento da popula-

ção local, é possível exercer algum controle de visi-

tação, apesar da isenção do pagamento da taxa de 

entrada pelos moradores da cidade de Bonito, MS.

Modificar a postura do freqüentador, tanto 

do morador de Bonito, quanto de outras localidades, 

sem correr o risco de elitizar o atrativo, restringindo-o 

para a utilização daqueles que possuem melhores 

condições financeiras, é um desafio para os gestores.

Desta forma, utilizar da maneira mais eficaz 

o grande fluxo de pessoas, sabendo de seu interesse 

na implantação de um centro de visitantes, afirmação 

obtida por meio deste trabalho, pode fazer com que 

haja modificações positivas no comportamento do vi-

sitante, obtidas por meio do recebimento de informa-

ções ambientais sobre fauna, ecologia geral e procedi-

mentos de turismo de mínimo impacto no atrativo.

O centro de interpretação ambiental ser-

viria como base para explanação de temas volta-

dos à conservação da natureza, exposição de fotos, 

peças de biologia, aquários, aspectos da cultura 

regional, reprodução de vídeos, teatro e palestras, 

entre outras atividades voltadas ao tema da conser-

vação ambiental e ecoturismo. Os temas poderão 

ser sempre prospectados dentro do interesses dos 

freqüentadores e, além de atender a demandas 

ambientais, pode gerar empregos diretos para a po-

pulação local. Um modelo adequado às singulari-

Renda Nenhum Baixo Médio Alto
Muito

alto
TOTAL

Menos de 1 salário 

mínimo
25 14,3 13,3 13,3 0 8

1 a 2 salários mínimos 0 57,1 6,7 16,7 19 19

2 a 5 salários mínimos 25 0 26,7 20 21,4 21

5 a 10 salários 

mínimos
0 14,3 33,3 26,7 28,6 26

Acima de 10 salários 

mínimos
50 14,3 20 23,3 31 26

TOTAL 100 100 100 100 100 100

Ainda na Tabela 9, a opção “Alto” foi 

preferida por 26,7% que declaram renda de 5 

a 10 salários mensais e 23,3% com renda supe-

rior a 10 salários mínimos mensais declarados. 

A opção “Baixo” foi escolhida com porcentuais 

expressivos entre a faixa de renda inferior a 02 

salários mínimos mensais, com 57,1%, e 14,3% 

dos entrevistados declararam possuir renda infe-

rior a 1 salário mínimo mensal.

6         PROPOSTAS PARA A UTILIZAÇÃO 
DE MÍNIMO IMPACTO

O direcionamento de planos de ação 

para o público-alvo identificado e de acordo 

com seus interesses em conservação é uma 

metodologia eficaz para que se possam obter 

resultados no que tange à gestão e uso racional 

do Balneário Municipal de Bonito. Para tanto, 

algumas propostas, baseadas nos dados coleta-

dos e na concepção de programas de educação 

ambiental, são elaboradas e descritas a seguir.
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dades da região de Bonito seria uma extraordinária 

ferramenta para que o ambiente fosse beneficiado, 

assim como os fatores sociais e econômicos teriam 

ganhos oriundos da atividade educativa e turística.

6.2         IMPLANTAÇÃO DE PLACAS 

EDUCATIVAS COM NOMES DE PEIXES

A ictiofauna local é, sem dúvida, o maior 

atrativo ambiental do Balneário Municipal de Bo-

nito. A abundância de peixes de diversas espécies 

pode gerar nos visitantes grande interesse. Prova 

disso é o resultado desta pesquisa, que mostra o 

elevado grau de interesse na implantação de placas 

ilustrativas com as espécies locais de peixes. O índi-

ce de aceitação foi alto nos três quesitos avaliados: 

renda, idade e índice de escolaridade. 

Além do reconhecimento da beleza dos 

ecossistemas de água doce e do papel ecológico 

dos peixes da região de Bonito, a ictiofauna pode 

ser uma importante ferramenta de sensibilização 

do visitante do balneário e pode cumprir com o 

papel de ajudar na educação e mobilização para 

conservação do atrativo. 

Essa ictiofauna, somada à elevada transpa-

rência das águas do rio Formoso, tem forte apelo es-

tético para atração de turistas e reforça o espetáculo 

ambiental dos rios do Planalto da Bodoquena, am-

bientes privilegiados para ampliar o contato das pes-

soas com os ecossistemas aquáticos e com a fauna de 

peixes de água doce dessa área especial do Brasil.

6.3       IMPLANTAÇÃO E MANEJO DE 

TRILHAS INTERPRETATIVAS

A interpretação ambiental é uma ferra-

menta de alto valor no planejamento e uso de áreas 

protegidas. Seus benefícios são evidentes, dentre os 

quais pode-se mencionar o aumento da responsabi-

lidade individual na utilização dos recursos naturais, 

mudanças de comportamento dos visitantes, experi-

ências de aprendizado e geração de empregos. 

Neil (2001, p. 107) define a função da in-

terpretação como “ferramenta administrativa da vi-

sitação, para manejá-la e reduzir seus impactos”.

A implantação de trilhas, autoguiadas ou 

não, serve como ferramenta de interpretação ambien-

tal, agrega valor à visitação e, principalmente, preserva 

o meio do uso desordenado pelos visitantes, benefi-

ciando também a comunidade local.

6.4      MONITORAMENTO DE IMPACTOS

A utilização dos recursos naturais causa in-

variavelmente impactos ambientais, que devem ser 

avaliados, monitorados e mitigados para manter a 

sustentabilidade do ambiente em questão. O traba-

lho de Neil (1999, p. 97), além de externar as possi-

bilidades e tendências para o ecoturismo, destaca a 

importância das técnicas de manejo para a gestão de 

áreas naturais, enfocando também a necessidade de 

se assegurar o índice de satisfação da visitação.

Essa afirmação ratifica o monitoramento dos 

impactos ambientais como ferramenta de gestão im-

prescindível tanto na manutenção dos recursos quan-

to na sustentabilidade social, cultural e econômica 

do empreendimento. Para tanto, existem algumas 

técnicas utilizadas que visam a alcançar esses objeti-

vos, analisando desde o limite ambiental, atividades 

recreacionais, monitoramentos de impactos ambien-

tais, sociais, culturais e econômicos até a qualidade 

das experiências dos visitantes, como o Espectro de 

Oportunidade de Recreação (ROS), Manejo do Im-

pacto da Visitação (VIM), Experiências de Visitantes 

e Proteção dos Recursos (VERP), Limite Aceitável de 

Câmbio (LAC) e Capacidade de Carga.
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7        CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo pôde definir o perfil 

do visitante do Balneário Municipal de Boni-

to, MS, e seus interesses no tocante a questões 

de conservação da natureza, além de propor 

ações para a prática de ecoturismo. Com isso, 

espera-se que as propostas possam sensibilizar 

os gestores da área a aperfeiçoar a utilização 

do atrativo, de forma que se alcance o equilí-

brio entre a utilização dos recursos naturais, a 

satisfação da visitação e a manutenção do am-

biente em longo prazo.

Os resultados identificados permitem 

afirmar que o visitante do Balneário Municipal de 

Bonito possui grau de escolaridade mediano para 

alto, com predomínio de renda média superior a 

5 salários mínimos e é composto de pessoas que 

variam sua idade entre 16 e 50 anos.

Os resultados ainda demonstraram que 

a maioria dos visitantes possui alto grau de es-

colaridade, o que justifica ações de conscien-

tização, para que possam manter uma conduta 

que alie sua satisfação pessoal, com a manu-

tenção da integridade do atrativo. A busca por 

esse equilíbrio deve ser constante, para evitar 

danos como a perda de renda obtida pelo tu-

rismo, danos estes, por vezes, irreversíveis ao 

ambiente e comprometimento quanto à satis-

fação da visitação.

O comprometimento da sociedade, ges-

tores, turistas e moradores locais, com o ambiente 

e desenvolvimento do turismo de forma responsá-

vel, é benéfico para todos, em uma parceria em 

que a economia e a sociedade local, cultura e am-

biente são contemplados de forma direta.
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Anexo 1. Questionário utilizado na pesquisa
Formulário de entrevistas aplicado para caracterização do perfil socioeconômico e cultural do visitante do 
Balneário Municipal de Bonito, Mato Grosso do Sul.

1.  Onde você reside?
(  ) Bonito   (  ) Campo Grande   (  ) outras cidades do Estado
(  ) outros Estados   (  ) outro país

2.  Grau e escolaridade:
(  ) Ensino Fundamental incompleto (  ) Ensino Fundamental completo
(  ) Ensino Médio incompleto (  ) Ensino Médio completo
(  ) Universitário   (  ) Curso superior concluído
(  )  Pós-Graduação 

3.  Idade:
(  )   5 a 15 anos    (  ) 16 a 20 anos  (  ) 21 a 25 anos  (  ) 26 a 30 anos
(  ) 31 a 40 anos       (  ) 41 a 50 anos  (  ) 51 a 60 anos   (  ) Acima de 60 anos

4.  Estado civil:
(  ) solteiro   (  ) casado/união estável (  ) separado/divorciado 

5.  Gênero:
(  )  masculino   (  ) feminino

6.  Renda média:
(  ) menos de 1 salário  mínimo (  ) 1 a 2 salários mínimos (  ) 2 a 5 salários mínimos
(  ) 5 a 10 salários mínimos  (  ) acima de 10 salários mínimos

7.  Você fornece alimento aos peixes no Balneário?
(  ) nunca    (  ) às vezes  (  ) sempre

8. Você joga lixo fora das lixeiras no Balneário?
(  ) nunca    (  ) às vezes  (  ) sempre

9. Você arranca, quebra ou pisoteia a vegetação do local? 
(  ) nunca    (  ) às vezes  (  ) sempre

Considerando os pesos:
(1) Nenhum   (2) Baixo  (3) Médio (4) Alto  (5) Muito Alto
A) Qual grau de importância você atribui para a:   
10. Obediência às regras de conservação do local     (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
11. Fiscalização do visitante para que prejudique menos o ambiente   (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
12. Cobrança de taxas de visitação para a conservação      (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
13. Tratamento do esgoto gerado no local      (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
14. Redução na geração do lixo e reciclagem dos recicláveis    (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
15. Tratamento do lixo não reciclável       (1)  (2)  (3)  (4)  (5)

B) Qual o seu grau de concordância com a afirmação de que:
16. O equilíbrio da natureza é delicado e pode ser facilmente perturbado   (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
17. A conservação da natureza é indispensável à qualidade de vida humana   (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
18. A interferência do Homem na natureza pode produzir resultados desastrosos  (1)  (2)  (3)  (4) (5)
19. O papel do Homem é dominar a natureza      (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
20. Os seres vivos existem principalmente para serem usados pelo Homem   (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
21. O Homem sempre tem direito de modificar o ambiente natural para servir  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
      às suas necessidades

C) Qual o seu grau de interesse em: 
22. Receber informações sobre conservação da natureza e ecoturismo   (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
23. Receber treinamento sobre conservação ambiental     (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
24. Participar de atividades voltadas à conservação deste local    (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
25. Ver um Centro de Informações da Natureza no Balneário    (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
26. Ver um sistema de placas com o nome dos peixes no Balneário   (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
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