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TERMO DE INSTALAÇÃO 

  

 Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e doze, às 09:00 h, presentes 

os membros abaixo subscritos, instalou-se na Sala das Câmaras Setoriais 

Temáticas nesta Casa de Leis, a CÂMARA SETORIAL TEMÁTICA designada pelo 

ATO nº 02/12 da Mesa Diretora, para discutir o desenvolvimento dos 

segmentos turísticos do Estado de Mato Grosso, por solicitação do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Dilmar Dal Bosco. 

 

Para desenvolver os estudos foram indicados os seguintes técnicos: 

 
Presidente: Mara Jane S. Lima  

 

Relator:  Nelson Salim Abdala  

Membros: Vilson José de Jesus  

  Vivaldo Marcório  

                   André Luiz Mendes Nóbrega  

 

                                                   Cuiabá-MT, 26 de março 2012. 

 

Deputado  Dilmar Dal Bosco 

3º Secretário da AL/MT 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

A CÂMARA SETORIAL TEMÁTICA, criada pelo Ato n° 02/2012 da Mesa Diretora 

da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso com o objetivo de estudar, discutir 

e sugerir ações para o desenvolvimento dos segmentos turísticos do Estado de Mato 

Grosso, por solicitação do Deputado Dilmar Dal Bosco, tem como foco a atuação da 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento do Turismo – SEDTUR, relacionado às suas 

ações no tocante ao incentivo, divulgação e apoio logístico aos empreendimentos 

turísticos nas suas diversas modalidades no âmbito estadual e municipal, bem como 

informações sobre o inventário do potencial turístico, infraestrutura hoteleira, 

calendário de eventos, qualificação de mão de obra (guias turísticos bilíngues, garçons, 

taxistas, etc.), logística de transporte individual e coletivo (taxi, microônibus e ônibus de 

turismo), e outros. 

A principal preocupação é o atendimento aos turistas que com o advento da 

Copa do Mundo de 2014 aportarão no nosso Estado, advindos de outros estados e 

mesmo do exterior que, certamente, irão dedicar parte da sua permanência, durante os 

eventos esportivos previstos, para conhecer os pontos e atividades turísticas do Estado 

de Mato Grosso. 

Outrossim, é mister que se almeje ainda, que a exploração do segmento 

turístico se efetive, definitivamente, a partir de então, como fonte de desenvolvimento 

econômico para o Estado e de geração de emprego e renda para o seu povo.    

 

 

NELSON SALIM ABDALA 

RELATOR 
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1. INTRODUÇÃO 

A indústria do turismo no Brasil1 ocupa o décimo terceiro posto no Ranking 

mundial, segundo o estudo “Viagens e Turismo: Impacto Econômico” do World Travel & 

Tourism Council de 2010, considerando 181 países.  

O Brasil recebeu no ano de 2009, 4.8 milhões de turistas estrangeiros. O nosso 

país tem registrado taxas de crescimento do turismo internacional acima da média 

mundial. Na América Latina, essa modalidade representou 44% do mercado mundial em 

2009, grande parte desse crescimento foi registrado no Brasil. 

Além dos atrativos tradicionais presentes em cidades como Rio de Janeiro, 

Florianópolis, Salvador e Fortaleza, deve-se mencionar o turismo de negócios presente 

em São Paulo, o de aventura e ecológico na Amazônia, Cerrado do Centro Oeste e, 

ainda, recentemente o turismo rural, explorado pelos empreendimentos agropecuários.  

Após três décadas de tentativas para solucionar os gargalos sociais, ambientais e 

econômicos que impediam o avanço do turismo no Brasil, os iminentes eventos de 

grande porte da Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, trouxeram novos olhares e 

investimentos no setor brasileiro de turismo. A realização desses eventos ampliou a 

exposição do país no mundo e têm atraído investimentos na estrutura do país para 

recepcionar turistas estrangeiros e domésticos. 

Mato Grosso tem no agronegócio a sua principal atividade de produção e 

principal fonte econômica, responsável, portanto, pela maioria dos empregos e renda da 

sua população, além de imprimir o desenvolvimento das cidades e a melhoria da 

qualidade de vida do seu povo. Entretanto, muitas outras atividades poderiam ser 

exploradas no solo mato-grossense e que se encontram estagnadas, dentre elas a do 

turismo. Grande é a potencialidade turística do Estado, faltando para o seu 

desenvolvimento ações governamentais determinadas e o incentivo a novos 

empreendimentos para o setor e a adequação aos padrões internacionais. Os passos 

deste trabalho obedeceram a critérios preestabelecidos para se obter o máximo de 

informações possíveis ao seu desenvolvimento e assertivas na sua conclusão.   

                                                           
1 Fontes: http://www.infoescola.com/economia/industria-do-turismo-no-brasil/ 

http://www.ecobrasil.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=30&sid=5 

http://www.brasilturismo.com/turismo/dadosdoturismo.php 

http://economiabrasil.com/brasil-13%C2%BA-lugar-na-industria-mundial-do-turismo/ 

 

http://www.infoescola.com/economia/industria-do-turismo-no-brasil/
http://www.ecobrasil.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=30&sid=5
http://www.brasilturismo.com/turismo/dadosdoturismo.php
http://economiabrasil.com/brasil-13%C2%BA-lugar-na-industria-mundial-do-turismo/
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2. METODOLOGIA 
 
 

A metodologia do trabalho constitui-se de: 
 

1. Análise documental – Análise da proposta inicial, documentos institucionais 
disponibilizados e materiais, também, utilizados no processo.  

 

2. Pesquisas bibliográficas e Internet – Utilização da internet para consulta 
sobre os temas em discussão; leitura de obras dedicadas ao assunto em 
estudo; outros. 

 

3. Visitação Técnica – Visita a órgãos e instituições correlatas ao tema em 
discussão. 

 

4. Reuniões Sistemáticas – Realização de reuniões programadas e sistêmicas 
com representantes de órgãos públicos e entidades privadas que integram 
segmentos da economia diretamente relacionados com a indústria do 
turismo, inclusive no encerramento definitivo dos trabalhos. 

 

3. ETAPAS DO PROCESSO 
 
 

PRIMEIRA ETAPA – Recebimento do Ato de criação da Câmara Temática; Elaboração 
do Termo e de sua efetiva Instalação.  

 
SEGUNDA ETAPA – Estudos preliminares sobre o tema proposto e levantamento de 

matérias acerca do assunto. 
 
TERCEIRA ETAPA – Reuniões sistemáticas e programadas com a participação dos 

membros da Câmara Temática e técnicos convidados das instituições públicas e 
privadas envolvidas no processo. 

 
QUARTA ETAPA – Elaboração de relatório final da Câmara Setorial Temática. 
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4. DA CÂMARA TEMÁTICA E DAS REUNIÕES 
 

4.1. CÂMARA SETORIAL TEMÁTICA para desenvolver os segmentos turísticos 
do Estado de Mato Grosso. 

 
AUTOR: Deputado DILMAR DAL BOSCO 
 
ATO N° 02/12 de 24/02/2012 
 
DATA DE INSTALAÇÃO: 26 /03/2012 
 
COMPOSIÇÃO:  Presidente:  Mara Jane S. Lima  

 
Relator:  Nelson Salim Abdala  
 
Membros:  Vilson José de Jesus  
 

Vivaldo Marcório 
 
André Luiz Mendes Nóbrega  
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4.2. DAS REUNIÕES  
 
N° DE REUNIÕES REALIZADAS: 13 (treze)    

 

4.2.1. PRIMEIRA REUNIÃO – 29/03/2012 
 

Contando com a participação de todos os seus membros o tema da Câmara em 

questão passou a ser apresentado pelo Deputado Dilmar Dal Bosco que enfatizou a 

necessidade de se buscar informações para fomentar as discussões que ora davam 

início. A partir de então diversas opiniões acerca do objeto em estudo tomaram conta 

dos debates, fundando-se na necessidade de contatar os secretários municipais de 

turismo para que os mesmos informassem sobre a potencialidade turística do município. 

Para tanto seria utilizado um questionário padrão do Ministério do Desenvolvimento do 

Turismo – Mintur.  

  
 

4.2.2. SEGUNDA REUNIÃO – 09/04/2012 
 

Diante do não atendimento pelos secretários municipais e da dificuldade em 

obter as informações necessárias para a condução dos trabalhos da Câmara Temática, 

os membros, em posição unânime, decidiram por conclamar a assessoria da Sedtur para 

que apresentasse de forma quantitativa e qualitativa o atual momento do turismo em 

Mato Grosso. Ficou estabelecido, ao final dessa reunião, oficiar à SEDTUR solicitação das 

informações supracitadas, procedimento este constante do ofício CST 02/2012 e 

CST03/2012, que fazem parte do anexo. 

 

 



 

RELATÓRIO FINAL  

DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO TURÍSTICO DE MATO GROSSO 

12 

     CÂMARA SETORIAL TEMÁTICA   

 

 

4.2.3. TERCEIRA REUNIÃO -23/04/2012 
 

A convocação dos membros para reunião nessa data se prendeu a realização de 

estudos sobre os diversos pólos turísticos de Mato Grosso, a saber: Pantanal, Cerrado, 

Amazônia e Araguaia, destacando os municípios que já exploram o turismo de forma 

independente, citando como exemplo: Chapada dos Guimarães e Tangará da Serra, que 

possuem infraestrutura compatível com a demanda turística, dentro dos padrões 

domésticos.  

 

 

4.2.4. QUARTA REUNIÃO -29/04/2012 
 

Constatado, nas reuniões que se antecederam, que os projetos turísticos do 

estado e dos municípios caminham isoladamente, ou seja, os projetos turísticos dos 

municípios não obedecem a um plano diretor padrão do governo estadual e nem 

mesmo controle das atividades turísticas desenvolvidas no município. Este foi o ponto 

de partida para o desenvolvimento dos trabalhos da Câmara Temática.  

 

 

http://www.brasil-turismo.com/fotos/pantanal.htm
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4.2.5. QUINTA REUNIÃO -12/06/2012 

 

A reunião dessa data contou com a participação do autor da Câmara Temática 

que declinou sobre a visita da Secretária de Estado do Desenvolvimento do Turismo à 

Assembléia Legislativa, convocada pelo Colégio de Líderes para prestar contas sobre a 

atuação daquela pasta relacionada ao turismo, ocasião em que esta exibiu um trabalho 

em vídeo denominado Projeto Integração, que versou sobre a viagem de um grupo de 

motoqueiros percorrendo o oeste de Mato Grosso – o leste da Bolívia – oeste de Mato 

Grosso do Sul. Viagem esta custeada pelo erário da SEDTUR e defendida pela Secretária 

como investimento no turismo, pois, segundo ela, trouxe como subsídio um 

levantamento das trilhas para a prática de MotoCross.  

 

   

 SEXTA REUNIÃO - 12/06/2012 

 Com a participação do Superintendente da  Pantanal  Convention  &  Visitors  Bureau – 

Cuiabá, segmento turístico de eventos em Mato Grosso, o assunto discutido na reunião 

tratou enfaticamente da falta de qualificação de mão de obra para atendimento a 

turistas, tanto domésticos quanto  estrangeiros. O superintendente da empresa supra 

destacou: “desde a chegada do turista no aeroporto ao atendimento nos restaurantes, o 

despreparo das pessoas é notório”, inclusive foi mais adiante, “além de não saberem 

informar sobre os pontos turísticos do Estado, o desqualifica” (falam mal). 

Além disso, a segurança e a saúde para atendimento ao turista durante os 

eventos esportivos da Copa 2014, também foram temas discutidos, possibilitando 

solucionar os entraves para qualificação de mão de obra nesses setores e a viabilização 

de convênios com hospitais para atendimento ao turista.   
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4.2.7. SETIMA REUNIÃO - 12/07/2012 
 
 
Presentes à reunião representantes de diversas instituições, dentre eles: o 

Coordenador de Comunicação do Corpo de Bombeiros do Estado do Mato Grosso, Chefe 

da Seção de Planejamento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, representante 

da Policia Civil do Estado de Mato Grosso, Diretor do SAMU em Mato Grosso e membros 

desta Câmara Setorial Temática. Questionados se haviam sido contatados pela 

Secretaria de Turismo do Estado para dar algum suporte ou receberem alguma 

orientação quanto às atividades do evento da Copa do Mundo em 2014, como resposta 

disseram que as orientações para esse evento vêm diretas de Brasília, específicas para o 

evento.  

Informaram, também, que há a previsão de se instalar delegacias da policia civil 

nos estornos de Cuiabá visando proporcionar melhor atendimento, especialmente aos 

turistas que para cá vierem, especialmente nos aeroportos, rodoviárias, cidades 

turísticas como Nobres, Jaciara, Poconé, Chapada etc.. O Corpo de Bombeiros informou 

que o Ministério do Turismo está oferecendo curso de línguas gratuito, para qualificar 

pessoas para trabalharem no evento da Copa.  

 

Representantes do Corpo de Bombeiros e das Policias, Civil e Militar informaram 

que a maior preocupação está no número de seu efetivo que não é suficiente para 

suportar a demanda e a necessidade de equipar as corporações, mas na realidade o 

plano estratégico apresentado pelo governo é na realidade um relatório de 

necessidades, não vê necessidade de se criarem novas delegacias, mas sim em 

implementar e adequar o efetivo existente, implantar principalmente em nossa capital, 

o grupo tático de motos visando maior celeridade no atendimento aos cidadãos.  

O Diretor do SAMU, informou que as implantações a serem realizadas visando o 

atendimento a população e aos turistas, por ocasião da Copa, já estão em andamento 

com várias unidades de saúde espalhadas pelo Estado. Ressalta, ainda, que até as 

http://www.lancenet.com.br/brasileirao/Rafael-Marques-Foto-Miguel-Schincariol_LANIMA20121018_0036_26.jpg
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“ambulanchas”2 serão implantadas para o atendimento a população ribeirinha ou em 

áreas de difícil acesso por outra via. As salas de estabilização, tipo UTI, também já 

tiveram seus projetos aprovados para os municípios de Barão de Melgaço, Jangada, 

Nossa Senhora do Livramento, Nova Brasilândia, Poconé, Santo Antonio de Leverger, 

municípios esses que fazem parte da baixada cuiabana.  

Em vários municípios do Estado foram aprovados a implantação das Unidades 

de Pronto Atendimento (UPA-24hs) que oferecerão atendimento vinte e quatro horas 

por dia. O número de ambulâncias também será ampliado universalizando o 

atendimento de emergência em todo Estado e até o momento o setor de emergência é 

o que mais tem possibilidades reais de atendimento à população e ao turista por ocasião 

principalmente do evento da copa em nossa capital.  

 

4.2.8. OITAVA REUNIÃO - 14/08/2012 
 
Dirigida aos secretários de turismo dos municípios circunvizinhos à Cuiabá 

(Barão de Melgaço, Poconé, Santo Antonio do Leverger e Nossa Senhora do Livramento) 

a reunião se ateve aos relatos desses secretários sobre as dificuldades enfrentadas por 

eles para divulgarem as potencialidades turísticas dos seus municípios e mesmo criarem 

uma estrutura para atenderem aos turistas que aportam na cidade. Os turistas, na 

maioria originários de outras cidades vizinhas e da capital, mesmo sabendo da 

precariedade da estrutura, freqüentam essas localidades para a prática da pesca, rally’s, 

caminhadas em trilhas, entre outros. Sendo uma verdadeira aventura, inclusive 

carregando em suas mochilas, alimentos, água potável e demais mantimentos, 

adquiridos nas cidades de origem, não efetuando qualquer gasto no município, ou seja, 

deixa o município de auferir dividendos com a exploração do turismo por não ter uma 

política implantada e nem infraestrutura para atendimento ao turista. 

 

Esta foi a questão mais debatida na reunião, ou seja, a falta de um plano 

estadual do turismo que atenda aos anseios dos municípios para implantação de uma 

                                                           
2
 Lanchas ambulância, equipadas para salvamento de acidentados nos rios e lagos. 
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infraestrutura turística, dotando o município de obras públicas e atrativos na área 

urbana, incentivo a empreendimentos, eventos como atrativos ao turista (ex. festival de 

pesca, festival de inverno, entre outros) e, por último, a qualificação de mão de obra 

(cursos profissionalizantes, línguas, gastronomia, etc.). 

 Outra alegação é que a administração local encontra dificuldade em atender 

sua pasta tendo em conta que o governo estadual não oferece apoio financeiro aos 

municípios para a divulgação do turismo, bem como condições de acesso aos pontos 

turísticos por falta de estradas que dificulta o deslocamento do turista.  

 
4.2.9. NONA REUNIÃO - 04/09/2012 

 

A reunião dessa data teve como protagonistas representantes dos municípios de Cuiabá, 
Nobres e Jaciara. Colocaram todos eles, diferentemente dos participantes da reunião anterior, 
que foram contemplados pelo governo do estado, por intermédio da SEDTUR, com recursos 
para projetos de turismo nos seus municípios como melhorias de praças, acesso a pontos 
turísticos, divulgação do turismo local por meio de folders e outros meios na mídia eletrônica. 
Entretanto, afirmaram que falta muito para que se atinjam as metas estruturais necessárias ao 
desenvolvimento do turismo em escalas maiores e de qualidade, principalmente pela ausência 
de um plano integrado do turismo.  

 

 

 

Como sugestão a implantação de um Plano Regional do Turismo, integrando os 
municípios circunvizinhos com as mesmas características ambientais. E, mais uma vez, o assunto 
qualificação de mão obra foi colocado como necessidade primordial para atendimento ao turista 
em Mato Grosso.  
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4.2.10. DÉCIMA REUNIÃO - 04/09/2012 

 

Os membros da Câmara Setorial Temática, dessa feita, se reuniram sem a 

presença de convidados de outras instituições para discutir sobre a implantação de um 

Plano Diretor de Desenvolvimento do Turismo, tendo como espelho o Plano Diretor do 

Estado do Maranhão, considerado o mais completo. No tocante à Mato Grosso, a 

sugestão é de que o Plano se desenvolva destacando as quatro regiões com 

potencialidade turística no estado que são: Amazônia, Cerrado, Pantanal e Araguaia. 

 

Fez parte também das discussões o Projeto de Lei 180/2011, de autoria do 

Deputado Airton Português, que sofreu veto do Governador do Estado, alegando 

inconstitucionalidade, que, porém, não deixa de se tratar de objeto de estudo para os 

membros da Câmara Temática, como fundamentação à apresentação do relatório final. 

 

4.2.11. DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO - 25/09/2012 
 

O tema de discussão nesta reunião foi a Mensagem n° 72/2012, de 21/09/2012, 

encaminhada pelo Poder Executivo para apreciação da Assembléia Legislativa, que 

dispõe sobre a Criação do Conselho Estadual do Turismo. No primeiro momento os 

membros da Câmara Temática fizeram a leitura da proposta do Governo do Estado e em 

seguida a análise sobre o seu conteúdo na qual ponderaram que várias alterações no 

referido projeto devem ser feito para que se chegasse a um modelo ideal para Mato 

Grosso, dentre as quais: 
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1. Quanto ao artigo 1° a Mensagem propõe caráter “Consultivo e Propositivo”. Os 

membros discordam e sugerem caráter “Deliberativo”. 

2. No art. 2° sugerem os membros que se estabeleça a obrigatoriedade de todos os 

programas e projetos de organização do turismo sejam submetidos a pareceres do 

Conselho. 

3. Quanto ao art. 3° a sugestão dos membros da Câmara Temática é a seguinte: 

Número de membros = 20 (vinte), sendo 10 (dez) representantes do poder público e 

10(dez) da iniciativa privada. Devendo os membros do Conselho do Poder Público 

escolhidos dos seguintes órgãos: SEDTUR, SINFRA, MT FOMENTO, SECOM, SECID, 

SETAS, SECITEC, SICME, SEC e AL/MT.  

4. No art. 5° a sugestão dos membros da Câmara temática sugere que o Presidente do 

Conselho seja eleito pelo voto dos membros do Conselho e maioria absoluta. 

5. Quanto à composição da Diretoria, prevista no art. 7°, a sugestão é a seguinte: 

Presidente, Vice-Presidente, Secretário, 1° Conselheiro Suplente e 2° Conselheiro 

Suplente. 

 

4.2.12. DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO - 23/10/2012 
 

A reunião dessa data se prendeu a dar sequência às discussões sobre o tema da 

reunião anterior, Mensagem n° 72/2012. Além de alguns substitutivos acrescentados, 

que a escolha dos membros do Conselho recaia sobre pessoas idôneas e de 

conhecimento técnico da área. Outra mudança é quanto a eleição do Presidente do 

Conselho que deve acontecer junto com a eleição do Vice-Presidente e que o mandato 

da Diretoria não exceda a dois anos, não se permitindo recondução ao cargo. Houve 

também sugestão para a inclusão de membros oriundos de ONGS. 

Destarte, o projeto de lei acima referido de autoria do Poder Executivo deve 

passar por alterações para melhor atender o turismo no estado. 
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4.2.13. DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO - 19/12/2012 
 

  Decidiram os membros, nessa reunião, que a Câmara Setorial Temática fosse 

encerrada, haja vista que os trabalhos já produziram o efeito esperado. Ficou 

estabelecido que cada um dos membros fornecesse relatório individual para fomentar o 

relatório final. 

 

5. CONCLUSÃO DOS TRABALHOS 

Ao longo das reuniões com os órgãos e as entidades ligadas ao setor do turismo, 

observamos que o Estado de Mato Grosso possui um enorme potencial turístico que não é 

explorado, ou seja, aproveitado economicamente e divulgado nacional e internacionalmente. 

Em comparação com os outros Estados, especialmente Mato Grosso do Sul, os mato-

grossenses estão perdendo a corrida para atrair turistas para conhecer as belezas naturais da 

região, principalmente o Pantanal, pois não possuem um Programa de Desenvolvimento do 

Turismo e nem um Plano de Marketing que são essenciais para mostrar as riquezas naturais do 

Estado. 

  

Além disso, pudemos visualizar durante as discussões do trabalho que são vários os 

entraves que impedem esta evolução no setor do Turismo, dentre eles: o material gráfico 

inadequado por não ser objetivo e portátil, nem ao menos possuir uma linguagem adequada 

para o turista, daí também da necessidade de um Plano de marketing. 
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Vale ressaltar, que projetos estão sendo desenvolvidos isoladamente e sem 

continuidade, pois não existe uma política estadual de turismo que possa orientar e fiscalizar 

aplicação dos recursos no turismo. 

 

COMPARATIVOS 

Os materiais gráficos utilizados pelo estado do Mato Grosso do Sul em comparação com 

Mato Grosso são infinitamente melhores desde a qualidade do papel, da escolha das fotos dos 

principais pontos turísticos, mapas com rotas de localização e linguagem acessível, bilíngüe e 

objetiva utilizada nos panfletos, revistas e folders. 
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 O que pudemos observar é que a “política estadual de turismo no Mato Grosso” é 

absoleta, pois não atende o que de mais moderno há na Política Nacional de Turismo e nem ao 

Plano Aquarela 2020.  

           

Além do mais os recursos aplicados no mato grosso do sul são voltados para projetos 

ligados ao turismo na sua maioria, como por exemplo, construção de praças, museus e obras de 

infraestrutura dando mais acesso ao turista para se chegar aos principais pontos turísticos, 

conforme dados da tabela de recursos 2011. Ao contrário de Mato Grosso que segundo esta 

tabela no mesmo ano, os investimentos eram voltados quase que 90 % para pavimentação 

asfáltica. 

FOLHA 01 – MATO GROSSO 
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FOLHA 01 – MATO GROSSO DO SUL 

 

FOLHA 02 – MATO GROSSO 
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FOLHA 02 – MATO GROSSO DO SUL 

 

Obs. Todas as planilhas se encontram no anexo em cópias mais legíveis. 
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SUGESTÕES 

 

 Emenda ao Proj.539/2012 de autoria do poder Executivo; (VEJA NA SEQUÊNCIA) 

 A criação de Consórcios que pudessem reunir municípios vizinhos que possuíssem 

afinidades e potenciais turísticos semelhantes para juntos trabalharem o turismo na região; 

(SUGESTÃO NO ANEXO) 

 A criação de uma Comissão Técnica de Acompanhamento ao desenvolvimento estratégico 

do turismo subordinada a Comissão permanente de indústria, comércio e Turismo da 

AL/MT. 

 

 

EQUIPE DE TRABALHO DA CAMARA SETORIAL TEMÁTICA DO TURISMO 
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Estado de Mato Grosso 
Assembléia Legislativa 

Despacho 
 

Protocolo 
 

 
Emenda modificativa 

ao  
Projeto de Lei  

N.º    539   /2012 

Autor: Deputado DILMAR DAL BOSCO – 2º Secretário  

 

 

 

Altera dispositivos do Projeto de lei nº 539/2012, 

Mensagem nº 72/2012, que dispõe sobre o Conselho 

Estadual de Turismo e dá outras providências.  

 

 A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo 

em vista o que dispõe o art. 42, da Constituição Estadual, aprova e o 

Governador do Estado sanciona a seguinte lei: 

Art. 1º Fica alterado o caput do artigo 1º do Projeto de Lei 

nº 539/2012, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art 1º Fica criado o Conselho Estadual de Turismo, entidade 

colegiada de caráter consultivo e deliberativo, propositivo e 

órgão superior de assessoramento e integração, vinculado à 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo. 
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Art. 2º Fica suprimido de forma parcial o inc. IV do art. 2º , 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

(...)  

IV- emitir parecer sobre todos os programas e projetos referentes à 

organização do turismo no Estado, que requeiram a decisão do 

Chefe do Poder Executivo; 

(...) 

Art. 3º Ficam alterados o caput e os incisos do artigo 3º, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 3º O Conselho Estadual de Turismo será composto por 20 (vinte) membros 

efetivos e respectivos suplentes indicados  paritariamente, sendo 10 ( dez) 

representantes do Poder Público, e 10 ( dez) representantes de entidades 

não governamentais que desenvolvam atividades relacionadas com o 

turismo e em funcionamento há pelo menos 02 ( dois) ano. 

(...) 

I-  Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo- SEDTUR; 
II-  Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana-SETPU; 
III-  Secretaria de Estado de Esportes e Lazer; 
IV-  Secretaria de Estado de Comunicação  Social- SECOM: 
V-  Secretaria de Estado de Cidades- SECID; 
VI-  Secretaria de Estado de Saúde: 
VII-  Secretaria de Estado de Segurança Pública; 
VIII-  Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia-SICME; 
IX- Secretaria de Estado de Cultura-SEC; 
X- Assembléia Legislativa. 

 

§ 2º O órgão ou entidade membro do Conselho indicará 01 (um) representante 

titular e 01 (um) suplente, dentre pessoas com reconhecida idoneidade 

moral e conhecimento técnico,  para um mandato de 02 (dois) anos. 

                           (...) 

§ 6º O Conselho Estadual de Turismo será convocado, ordinária  uma vez por 

mês e extraordinariamente quando se fizer necessário, pelo seu presidente  

ou por solicitação de seus membros, na forma regimental. 
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Art. 4º  Adita o § 7º  ao  art.3º  com a seguinte redação: 

§ 7º A sociedade civil terá representantes no Conselho de Turismo membros do 

setor turístico mato-grossense, tais como; 

I- Um representante dos agentes de viagens e dos transportadores 
turísticos; 

II- Um representante da hotelaria e seus similares; 
III- Um representante das empresas organizadoras de eventos; 
IV- Um representante do setor de restaurantes e outros serviços de 

alimentação; 
V- Um representante da área do comércio; 
VI- Um representante dos bacharéis de turismo; 
VII- Um representante dos guias de turismo; 
VIII- Um representante da Associação Matogrossense dos Municípios-

AMM; 
IX- Um representante de organizações não-governamentais; 
X- Um representante dos meios de comunicação. 

 

                         (...) 

Art. 5º Ficam alterados o caput e § 1º do artigo 5º, que 

passa a vigorarem com as seguintes redações: 

Art. 5º A Presidência e Vice-Presidência do Conselho Estadual do 

Turismo serão exercidas por membros do Conselho eleitos pela 

maioria absoluta sem recondução ao cargo para mandato de 02 

(dois) anos. 

§ 1º O Vice-Presidente substituirá o presidente, na sua ausência ou 

impedimento, inclusive nas funções relativas ao Conselho. 

Art. 6º Fica suprimido o inc.VIII do artigo 6º do referido 

Projeto: 

Art. 7º Ficam alterados os incisos. III, IV e V do art. 7º do 

referido Projeto: 

I- (..) 
 

II- (..) 
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III- Secretário; 
IV- 1º Conselheiro Suplente; 
V- 2º Conselheiro Suplente; 

 

Art. 8º Fica alterado o caput do art. 8º do Projeto de Lei nº 539/2012, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 8º A organização e o funcionamento do Conselho serão 

estabelecidos no regimento Interno, a ser elaborado no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias após a entrada em vigor da presente 

Lei, mediante decreto do Poder Executivo. 

Art. 9º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, em     de                   de           2013 
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                  JUSTIFICATIVA 

As alterações no Projeto de Lei nº 539/2012, visam na 

verdade atender aos anseios da sociedade e dos profissionais da área do 

Turismo que necessitam dessas adequações para que o Conselho de 

Turismo possa contribuir para o melhor desenvolvimento turístico do 

Estado de Mato Grosso.  

O propósito do Conselho, além de ser consultivo é também 

deliberativo para que as ações e projetos  sejam amplamente discutidos 

por todas as entidades civis que representam o turismo. Por isso, se faz 

necessário o aumento de membros participativos de 18 para 20 e que 

tenham também conhecimento técnico do assunto. 

Além disso, as secretarias pertencentes ao Poder Público 

foram modificadas com intuito de atender as necessidades ligadas ao setor 

de Turismo e o presidente e vice-presidente do Conselho devem ser 

eleitos para mandato de 02 anos sem reeleição votados por maioria 

absoluta entre os participantes. 

O nosso maior objetivo com as mudanças no Projeto de Lei 

nº 539/2012 é a articulação entre o estado e a sociedade para o 

fortalecimento e a promoção de gestão pública do turismo mato-

grossense, através da gestão participativa na formulação das políticas 

públicas, promovendo ainda mais o crescimento econômico através da 

geração de emprego e renda, com a responsabilidade de garantir a 

preservação e a manutenção dos patrimônios ambiental, histórico e 

cultural tendo como resultado o desenvolvimento sustentável do turismo 

no Estado. 

Contamos com a aprovação dos ilustres Pares nas 

modificações do presente Projeto de Lei. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 
No decorrer das reuniões, notou-se que muitas questões foram levantadas e discutidas 

com rigor e desprendimento a fim de que se chegasse a um diagnóstico bem próximo da 

realidade do tema central, ou seja, o desenvolvimento do turismo no Estado de Mato Grosso. 

Mesmo não se atendo a questões específicas como: sustentabilidade ambiental, 

sustentabilidade socioeconômica, entende-se, entretanto, intrínsecas, pois, se refere ao 

desenvolvimento como um todo, abrangendo todos os seus aspectos. 

A metodologia empregada, envolvendo pessoas ligadas ao setor, seja da esfera pública 

ou da privada propiciou, durante as reuniões, a extração de importantes informações das 

atividades turísticas em nível local e regional e a atuação da SEDTUR, por enquanto, aquém 

daquilo que se espera relacionada a investimentos, divulgação, apoio logístico, entre outros. 

Concomitantemente aos trabalhos da Câmara Setorial Temática, técnicos e membros 

desta, acompanhavam as atividades do segmento turístico nacional, seja com a participação 

em eventos como através de acompanhamento nos noticiários e das estatísticas 

disponibilizadas pelo Ministério do Turismo, relacionadas à evolução do turismo em níveis 

locais, regionais, nacional e internacional nos seus aspectos sazonais.   

Ao final, o grupo de trabalho sugeriu a elaboração de um Plano ou Programa de 

Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso, no sentido de melhor utilização dos recursos 

públicos destinados à pasta, a fim de que produza os resultados esperados, ou seja, a 

formatação de produtos de qualidade capaz de contribuir efetivamente para o desenvolvimento 

socioeconômico sustentável, local e regional. 

 
 Este é o Parecer desta relatoria 

 
 
 

NELSON SALIM ABDALA 
RELATOR 
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7. ANEXOS 
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7.1. SUGESTÃO PARA A REGIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

DO TURISMO POR MEIO DE CONSÓRCIOS REGIONAIS. 
 
A equipe de estudo e os membros da Câmara Setorial Temática do Desenvolvimento do 

Turismo no Estado de Mato Grosso sugerem a criação de consórcios regionais para o 

desenvolvimento do turismo a exemplo dos Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento 

Econômico e Social, em conformidade com a potencialidade ou vocação turística de cada região 

ou mesmo incluindo o turismo nos consórcios existentes, podendo participar os municípios que 

demonstrarem interesse e aptidão para a exploração do turismo. 

Assim, foram inseridos no anexo ao relatório, os mapas dos consórcios regionais supra 

com os respectivos municípios que os compõem, como modelo a ser perseguido pela Câmara 

Setorial Temática do Desenvolvimento do Turismo. 
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7.2. AMOSTRA DA ATUAL INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE 

CUIABÁ 

 

Cuiabá recebe em média cerca de 1.500 turistas aos fins de semana. De acordo com 

dados da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, até julho deste ano 

foram mais de 700 mil pessoas que desembarcaram no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea 

Grande, e que provavelmente conheceram a Capital. 

Com vistas ao evento da Copa do Mundo de 2014, foram destacados para os estudos os 

seguintes eixos:  

 

7.2.1. Serviços Saúde 

7.2.2. Transportes Urbanos Regulares 

7.2.3. Transportes Alternativos e Fretamento Turístico 

7.2.4. Transportes Terrestres Intermunicipais 

7.2.5. Transportes Aéreos 

7.2.6. Rede de Hotéis 

7.2.7. Bares e Restaurantes 

7.2.8. Atrativos Turísticos 

 

 

7.2.1. Serviços Saúde 

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o número de hospitais em Mato Grosso, 
segundo a natureza administrativa é o que segue: 

 

UF FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADO 

MATO GROSSO 01 05 51 108 

Cuiabá  01  01 22 
 (Dados 2011) – Fonte: SES/MT 
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7.2.2. Transportes Urbanos Regulares 
 

Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos delegados de Mato Grosso – 
AGER/MT as empresas habilitadas para o transporte de passageiros na área urbana dos 
municípios de Cuiabá e Várzea Grande são: 

 

EMPRESAS DE ÔNIBUS Município N° VEÍCULOS 
Pantanal Transportes Cuiabá 211 
Norte e Sul Transportes Cuiabá 102 

Integracao Transportes Cuiabá 67 

União Transportes e Turismo Ltda Várzea Grande 78 

União Transportes e Turismo Ltda Intermunicipal 92 

TOTAL  550 
 (Dados 2012) – Fonte: SMTU/MT 

 
A frota de táxis disponível, atualmente, é insuficiente e já apresenta desgastes (frota 

antiga) para atender a demanda da região metropolitana (Cuiabá e Várzea Grande). Matéria 
disponibilizada no site do Governo do Estado traz a seguinte matéria: 

 
“A secretária de Estado de Desenvolvimento do Turismo, Teté Bezerra, junto a 

representantes do MT Fomento e do Sindicato dos Taxistas assinaram, na manhã desta sexta-feira 
(23.11), o Termo de Parceria que estabelece a renovação da frota de taxi na Grande Cuiabá. A 
categoria terá como diferencial uma taxa de juros que varia de 0,71% a 0,85% no valor do veículo, 
com parcelas de 36 a 48 meses e entrada de 20% ou totalmente financiado”.  

 
“Teté Bezerra ressalta que o taxista está na cadeia produtiva do turismo. Ela destaca que 

um turista quando desembarca numa cidade, seja em um aeroporto ou rodoviária, muitas vezes 
utiliza o serviço de táxis. O motorista torna-se o primeiro contato do turista com a hospitalidade 
dos residentes”. Fonte: SECOM/MT 

 

 
FROTA DE TAXIS N° VEÍCULOS 

Cuiabá   604 
Várzea Grande 178 
Aeroporto 18 

TOTAL 800 
        Fonte: Cooperativa de Táxis do Aeroporto, José Luiz Cavalcante e Sindicato dos Taxistas (2012) 
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7.2.3. Transportes Alternativos e Fretamento Turístico  
 

 
1. 4 M Lotação 

2. Aguiar Tur 

3. Alocar Lotação 

4. Araguaia Táxi Lotação 

5. Arazul Viagens e Turismo 

6. Asa Branca Lotação 

7. Bellavia Transporte e Locação 

8. Buiu Excursões 

9. Bus Burger 

10. Cantinho Lotação 

11. Carinhoso Viagens e Turismo 

12. Chico Tour Viagens e Turismo 

13. Cidade Verde Lotação 

14. Cuiabana Tur 

15. Fretamento e Turismo  

16. Delta Tur 

17. Dilêtur Turismo 

18. Duda Taxi Lotação 

19. EB Silvério Viagens e Turismo 

20. Fretamento e Turismo  

21. Lotação Estrela Azul 

22. ET Lotação 

23. Exclusivetour Viagens e Turismo 

24. Executiva Lotação 

25. Executiva Norte Viagens 

26. Gaivota Lotação 

27. Grancargo Transportes 

28. Integração Transportes 

29. JM Lotação 

30. LD Tur 

31. Leão Táxi Lotação 

32. LM Lotação 

33. Lotação Sabiá 

34. LP Gênesis Bus 

35. MA Taxi Lotação 

36. Megattur 

37. Nanitur Viagens e Turismo 

38. Expresso Norte Sul > Expresso NS 

39. NT Lotação 

40. Pantanal Taxi Lotação 

http://onibusbrasil.com/empresa/4m-lotacao/
http://onibusbrasil.com/empresa/aguiar-tur/
http://onibusbrasil.com/empresa/alocar-lotacao/
http://onibusbrasil.com/empresa/araguaia-taxi-lotacao/
http://onibusbrasil.com/empresa/arazul-viagens-e-turismo/
http://onibusbrasil.com/empresa/asa-branca-lotacao/
http://onibusbrasil.com/empresa/bellavia-transporte-e-locacao/
http://onibusbrasil.com/empresa/buiu-excursoes/
http://onibusbrasil.com/empresa/bus-burger/
http://onibusbrasil.com/empresa/cantinho-locacao/
http://onibusbrasil.com/empresa/carinhoso-viagens-e-turismo/
http://onibusbrasil.com/empresa/chico-tour-viagens-e-turismo/
http://onibusbrasil.com/empresa/cidade-verde-lotacao/
http://onibusbrasil.com/empresa/cuiabana-tur/
http://onibusbrasil.com/empresa/delta-tur/
http://onibusbrasil.com/empresa/diletur-turismo/
http://onibusbrasil.com/empresa/duda-taxi-lotacao/
http://onibusbrasil.com/empresa/eb-silverio-viagens-e-turismo/
http://onibusbrasil.com/empresa/lotacao-estrela-azul/
http://onibusbrasil.com/empresa/et-lotacao/
http://onibusbrasil.com/empresa/exclusivetour-viagens-e-turismo/
http://onibusbrasil.com/empresa/executiva-lotacao/
http://onibusbrasil.com/empresa/executiva-norte-viagens/
http://onibusbrasil.com/empresa/gaivota-lotacao/
http://onibusbrasil.com/empresa/grancargo-transportes/
http://onibusbrasil.com/empresa/integracao-transportes/
http://onibusbrasil.com/empresa/jm-lotacao/
http://onibusbrasil.com/empresa/ld-tur/
http://onibusbrasil.com/empresa/leao-taxi-lotacao/
http://onibusbrasil.com/empresa/lm-lotacao/
http://onibusbrasil.com/empresa/lotacao-sabia/
http://onibusbrasil.com/empresa/lp-genesis-bus/
http://onibusbrasil.com/empresa/ma-taxi-lotacao/
http://onibusbrasil.com/empresa/megattur/
http://onibusbrasil.com/empresa/nanitur-viagens-e-turismo/
http://onibusbrasil.com/empresa/expresso-norte-sul-expresso-ns/
http://onibusbrasil.com/empresa/nt-lotacao/
http://onibusbrasil.com/empresa/pantanal-taxi-lotacao/
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41. Pantanal Transportes 

42. Parati Transportes 

43. Auto Viação Princesa do Sol 

44. QS Táxi Lotação 

45. Real Norte 

46. Linhas rodoviárias  

47. Rhyno Equipamentos e Transportes 

48. Transportes Satélite 

49. Savanatur 

50. SolTur 

51. Teixeira Tur Viagens e Turismo 

52. TIM Transportes e Turismo 

53. Tonettur 

54. Transbuss 

55. Transport Lotação 

56. Tuim Transportes 

57. Metropolitano Tuiuiu 

58. TUT Transportes 

59. Verde Transportes 

60. Viação Coleta 

61. ZT Lotação 

 
 

7.2.4. Transportes Terrestres Intermunicipais  
 

Mato Grosso é o segundo estado do país a realizar a licitação do serviço público de 
transporte intermunicipal e a Ager-MT é pioneira no comando do processo de concessão. 

Mato Grosso também avança na organização do Sistema de Transporte Coletivo 
Intermunicipal de Passageiros de Mato Grosso (STCRIP-MT) com a implantação de dois 
subsistemas - o Principal e o Secundário – que vão operar em duas categorias distintas. No 
subsistema Principal, as categorias se dividem em básica e em diferenciada, já o subsistema 
secundário será composto das categorias alternativa e suplementar. A categoria básica será 
composta por tipos de serviços e veículos diversificados, com especificação própria, identificado 
por apresentar poltronas individuais, reclináveis, estofadas e numeradas; bagageiros externos e 
porta embrulhos internos destinados ao acondicionamento dos volumes que acompanham os 
passageiros e ao transporte de encomendas, entre outros requisitos. A categoria diferenciada 
tem como objetivo aumentar as opções de transporte ao usuário, composta por serviços que, 
além das características da categoria básica, dispõem de veículos dotados de equipamentos ou 
atributos de conforto adicionais como, por exemplo, espaçamento maior entre as poltronas, 
segundo o padrão do serviço e tipo de percurso e com seções somente nas sedes dos 
municípios. 

As ligações entre origem e destino também têm características distintas que garantem a 
universalização da prestação do serviço de um mercado para outro mercado: Ligação estrutural: 
serviço radial que promove as ligações estruturais entre a Capital e os Polos Regionais; ligação 

http://onibusbrasil.com/empresa/pantanal-transportes/
http://onibusbrasil.com/empresa/parati-transportes/
http://onibusbrasil.com/empresa/auto-viacao-princesa-do-sol/
http://onibusbrasil.com/empresa/qs-taxi-lotacao/
http://onibusbrasil.com/empresa/real-norte/
http://onibusbrasil.com/empresa/rhyno-equipamentos-e-transportes/
http://onibusbrasil.com/empresa/transportes-satelite/
http://onibusbrasil.com/empresa/savanatur/
http://onibusbrasil.com/empresa/soltur-cuiaba/
http://onibusbrasil.com/empresa/teixeira-tur-viagens-e-turismo/
http://onibusbrasil.com/empresa/tim-transportes-e-turismo/
http://onibusbrasil.com/empresa/tonettur/
http://onibusbrasil.com/empresa/transbuss/
http://onibusbrasil.com/empresa/transport-lotacao/
http://onibusbrasil.com/empresa/tuim-transportes/
http://onibusbrasil.com/empresa/metropolitano-tuiuiu/
http://onibusbrasil.com/empresa/tut-transportes/
http://onibusbrasil.com/empresa/verde-transportes/
http://onibusbrasil.com/empresa/viacao-coleta/
http://onibusbrasil.com/empresa/zt-lotacao/
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Regional: tem por função o transporte de passageiros entre os municípios polos do Mercado ao 
qual está inserida e recebe o fluxo de ligações locais, eventualmente pode ligar polos de 
mercados distintos, além de captar/distribuir passageiros das ligações principais; ligação Local: 
serviço alimentador entre municípios, que não sejam polos, e entre estes aos polos, tem por 
função a captação / distribuição de passageiros nos municípios, pode ligar cidades de um 
mesmo mercado ou de mercados diferentes.  

O novo STCRIP-MT, está dividido em 8 mercados, com 30 cidades pólo (veja descrição 
abaixo) e abrange ligações entre os 141 municípios e 73 localidades do Estado. Em cada 
mercado, as empresas operadoras do sistema terão um alto grau de autonomia para adequação 
entre demanda e oferta durante todo o período de vigência dos contratos de concessão. Esta é 
uma das mudanças mais significativas na gestão do serviço já que pelo modelo atual, cada linha 
tem que ser licitada pelo Poder Concedente, a partir da solicitação do concessionário. 

Veja a composição dos mercados:  

Mercado 1. Cuiabá 
Polos: Cuiabá e Várzea Grande   

Acorizal, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, Jangada, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, 
Rosário D'Oeste, Santo Antônio do Leverger.  

Mercado 2. Rondonópolis  
Polos:Campo Verde, Paranatinga, Primavera do Leste e Rondonópolis  

Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Dom Aquino, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Nova Brasilândia, 
Planalto da Serra, Pedra Preta, Poxoréu, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, São Pedro da Cipa, 
Tesouro.  

Mercado 3. Barra do Garças  
Polos: Água Boa, Barra do Garças e Canarana  

Araguaiana, Araguainha, Campinápolis, Cocalinho, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Nova Nazaré, Nova 
Xavantina, Novo São Joaquim, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Ribeirãozinho, Torixoréu.  

Mercado 4. São Félix do Araguaia  
Polos: Confresa, Ribeirão Cascalheira, São Félix do Araguaia e Vila Rica  

Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Canabrava do Norte, Luciara, Novo Santo Antônio, Porto Alegre do 
Norte, Querência, Santa Cruz do Xingú, Santa Terezinha, São José do Xingú, Serra Nova Dourada.  

Mercado 5. Cáceres  
Polos: Araputanga, Cáceres, Comodoro, Pontes e Lacerda, São José dos Quatro Marcos. 

Campos de Júlio, Conquista D'Oeste, Curvelândia, Figueirópolis D'Oeste, Glória do Oeste, Indiavaí, Jaurú, 
Lambari D'Oeste, Mirassol D'Oeste, Nova Lacerda, Porto Estrela, Porto Esperidião, Reserva do Cabaçal, Rio 
Branco, Salto do Céu, Vale de São Domingos, Vila Bela Da Santíssima Trindade.  

Mercado 6. Tangará da Serra  
Polos: Aripuanã, Campo Novo do Parecis, Diamantino, Juína e Tangará da Serra  

Alto Paraguai, Arenápolis, Barra do Bugres, Brasnorte, Castanheira, Colniza, Cotriguaçú, Denise, Juruena, 
Nortelândia, Nova Marilândia, Nova Olímpia, Rondolândia, Porto Estrela, Santo Afonso, Sapezal.  

Mercado 7. Alta Floresta  
Polos: Alta Floresta e Guarantã do Norte  

Apiacás, Carlinda, Colider, Matupá, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Monte Verde, 
Nova Santa Helena, Novo Mundo, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte.  

Mercado 8. Sinop  
Polos: Juara, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sinop e Sorriso 

Cláudia, Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Itanhagá, Itaúba, Marcelândia, Nova Maringá, Nova Ubiratã, Novo 
Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos, Santa Carmen, Santa Rita do Trivelato, São José do Rio Claro, 
Tabaporã, Tapurah, União do Sul, Vera.  
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Fonte: AGER-MT 

 
 
 
 

7.2.5. Transportes Aéreos  
 
 

O Aeroporto Internacional de Cuiabá/Marechal Rondon está localizado no 

município de Várzea Grande, a 8 km da capital Cuiabá, teve sua arquitetura 

projetada por Sérgio Roberto Parada e equipe, em 2001, e é de suma importância 

para o desenvolvimento de Várzea Grande, bem como para todo o Estado de Mato 

Grosso. 

Fonte: INFRAERO – MT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mato Grosso conta hoje com seis empresas aéreas que atendem usuários de 

todo Brasil e, também, do exterior, além de diversas aeronaves executivas e taxis 

aéreos.  
 
 

EMPRESAS AÉREAS Município N° VOOS/DIA 
AVIANCA Cuiabá/VG 2 
AZUL Cuiabá/VG 2 

GOL Cuiabá/VG 6 

PASSAREDO Cuiabá/VG 2 

TAM Cuiabá/VG 6 

TRIP Cuiabá/VG 4 

TOTAL  22 
Fonte: INFRAERO – MT.  
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Fonte: INFRAERO – MT.  

         Movimento Anual de Passageiros (Embarcados+Desembarcados) 

ANO 

Regular Não Regular 

Total 
Var. % 
Anual 

Part.  

Doméstico Internacional Doméstico Internacional Executiva/Geral Na Rede % 

2007 1.201.676 0 18.036 317 34.796 1.254.825 - 1,14 

2008 1.335.559 0 21.008 208 39.389 1.396.164 11,26 1,24 

2009 1.616.489 0 18.697 0 36.518 1.671.704 19,74 1,3 

2010 2.071.808 0 20.335 0 42.124 2.134.267 27,67 1,37 

2011 2.491.286 0 19.348 0 40.486 2.551.120 19,53 1,42 

Fonte: INFRAERO – MT.  

 
 

7.2.6. Rede de Hotéis  

Matéria extraída do site Portal da Copa 

Setor hoteleiro em Cuiabá deve crescer 30% até 2014 
Fonte: http://www.copa2014.gov.br/pt-br/noticia/setor-hoteleiro-em-cuiaba-deve-crescer-30-ate-2014 

As obras voltadas para a Copa em Cuiabá chamaram a atenção de 

empresários do setor hoteleiro. Até o Mundial, a estimativa é que a cidade receba 14 

novas unidades, o que significará a construção de mais 1.410 apartamentos e 3.644 

leitos, num investimento de R$ 200 milhões.  

Hospedar turistas, delegações e visitantes é um dos principais desafios de 
Cuiabá para a Copa do Mundo. Até o fim de 2011, a cidade deverá receber três novas 
redes de hotéis, com a inauguração de 316 apartamentos. Até o inicio do Mundial de 
2014, a capital terá mais 11 redes disponíveis para atender o fluxo previsto. 

 
 
 
  
  Movimento Anual de Aeronaves (Pousos+Decolagens) 

ANO 

Regular Não Regular 

Total Var. % Anual 

Part.  

Doméstico Internacional Doméstico Internacional Executiva/Geral Na Rede % 

2007 17.430 0 7.061 4 14.948 39.443 - 1,94 

2008 18.761 0 8.147 4 16.030 42.942 8,87 2,02 

2009 23.077 0 7.505 0 14.463 45.045 4,9 1,97 

2010 29.853 0 8.275 0 15.677 53.805 19,45 2,03 

2011 34.558 0 7.737 0 14.806 57.101 6,13 1,97 



 

RELATÓRIO FINAL  

DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO TURÍSTICO DE MATO GROSSO 

55 

     CÂMARA SETORIAL TEMÁTICA   

Atualmente, a capital mato-grossense reúne 70 hotéis, 3.261 apartamentos 
e 7.920 leitos. De acordo com presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e 
Restaurantes, Luis Carlos Nigro, até 2014 estão previstas a construção e a ampliação 
de 14 novas unidades, o que significará a construção de mais 1.410 apartamentos e 
3.644 leitos, totalizando investimentos que ultrapassam R$ 200 milhões. A estimativa 
é que Cuiabá terá 84 hotéis, 4.671 apartamentos e 11.564 leitos. Em Várzea Grande, 
o investimento ocorrerá com a construção de mais dois hotéis, totalizando até o 
inicio do Mundial 39 hotéis, 1.211 apartamentos e 2.994 leitos. 

Para o presidente da Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa de 
2014 (Agecopa), Eder Moraes, a consolidação desses empreendimentos confirma o 
bom momento da economia local. “Os números mostram o aquecimento na rede 
hoteleira e da economia mato-grossense como um todo em função da Copa. O 
aporte de novos investimentos privados e públicos  está trazendo benefícios à 
comunidade, um legado pré-Copa que permanecerá depois dos jogos, melhorando a 
infraestrutura turística regional”, destacou. 

Incremento 

Até 2014, os municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Cáceres, Jaciara, 
Primavera do Leste, Chapada dos Guimarães, Nobres, Santo Antonio do Leverger e 
Barão de Melgaço terão 240 locais receptivos de turistas, entre chalés, hotéis e 
pousadas, 8.962 apartamentos e 22.084 leitos aptos a receber delegações, turistas e 
visitantes. 

 

Cinco estrelas 

O primeiro grande investimento da capital mato-grossense está em fase final de 
construção. Com previsão de lançamento para 01.09, o hotel Grand Odara, na 
Avenida Miguel Sutil, será o primeiro cinco estrelas de Mato Grosso. Com 
investimento de R$ 30 milhões, terá 15 mil metros quadrados de área construída, 
141 apartamentos distribuídos em 12 andares e previsão de gerar cerca de 120 
empregos diretos. 

Um dos destaques é um centro de eventos com capacidade para até 1,5 mil pessoas, 
garantiu Pablo Barbosa, gerente do hotel. O presidente do sindicato ainda adiantou 
que novos empresários estão procurando o sindicato, acessando estudos sobre o 
potencial da região e as perspectivas de atender a demanda turística prevista para os 
próximos anos. “Estamos com mais de 10 estudos para viabilizar novos 
empreendimentos. O setor  está crescendo de forma significativa”. 

Capacitação turística 

De acordo com Nigro, a geração de empregos e a qualificação da mão de obra são 
legados permanentes que atenderão as necessidades dos visitantes para o Mundial 
e, posteriormente, os turistas que vierem a Mato Grosso. Outro destaque local é o 
programa Profissional Bom de Copa, em parceria com o  Ministério do Turismo, que 
capacita colaboradores dos bares e restaurantes. Até 2014, segundo Nigro, serão 
qualificadas mais de 20 mil pessoas. Luis Carlos Nigro complementa que o 
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aquecimento do setor turístico, principalmente nas regiões da Chapada dos 
Guimarães, Nobres e Pantanal irá garantir boas taxas de ocupação dos hotéis. “A 
Copa está induzindo investimentos em infraestrutura turística, no receptivo e na 
melhoria dos serviços e este será um legado importante deixado pelo Mundial”. 

 

RESUMO DO POTENCIAL HOTELEIRO DE CUIABÁ- MT - ANO 2009 

 

Número Total de Hotéis: 67 

 

Categoria A - 7 Hotéis 

Categoria B - 8 Hotéis 

Categoria C - 17 Hotéis 

Categoria D - 35 Hotéis 

 

Número de Apartamentos: 3.123 

Capacidade de Acomodações: 7.630 pessoas 

Número de Funcionários: 1.371 

Estacionamento: 67 

Capacidade Total dos Estacionamentos: 2.860 carros 

Restaurante Completo: 15 Hotéis 

Capacidade dos Restaurantes: 3.520 pessoas 

Internet nos apartamentos: 21 Hotéis 

Internet na Recepção: 24 Hotéis 

TV à Cabo nos apartamentos: 18 Hotéis 

TV à Cabo na recepção: 17 Hotéis 

Área de Lazer: 14 Hotéis 

Loja de Souvenirs: 5 

Translado – Aeroporto x Hotel: 10 

Salas de Reunião: 69 

 

RESUMO DO POTENCIAL HOTELEIRO DE VÁRZEA GRANDE ANO 2009 

 

Número Total de Hotéis: 36 

 

Categoria A - 1 Hotel 

Categoria B - 3 Hotéis 

Categoria C - 18 Hotéis 

Categoria D - 14 Hotéis 
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Número de Apartamentos: 1.163 

Capacidade de Acomodações: 2.749 pessoas 

Número de Funcionários: 352 

Estacionamento: 36 

Capacidade dos Estacionamento: 1.239 carros 

Restaurante Completo: 3 Hotéis 

Capacidade dos Restaurantes: 1.173 lugares 

Internet nos apartamentos: 9 Hotéis 

Internet na recepção: 14 Hotéis 

TV à Cabo nos apartamentos: 4 Hotéis 

TV à Cabo na recepção: 11 Hotéis 

Área de Lazer: 3 

Loja de Souvenirs: 1 

Translado – Aeroporto x Hotel: 12 

Salas de Reunião: 22 

Fonte: ABIH - MT 

 

RESUMO DO POTENCIAL DAS POUSADAS DA BAIXADA CUIABANA 

 

Ø Cuiabá 

Ø Chapada dos Guimarães 

Ø Santo Antonio do Leverger 

 

ANO - 2009 

 

Número de Pousadas: 30 

Número de Apartamentos: 726 

Capacidade de Acomodações: 1874 pessoas 

Pista de Pouso: 6 

 

 

RESUMO DOS HOTÉIS EM CONSTRUÇÃO CUIABÁ – MT ANO - 2009 

 

Número Total de Hotéis: 6 
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Número de Apartamentos: 628 

Capacidade de Acomodações: 1086 pessoas 

Número Previsto de Funcionários: 445 

Categoria A: 5 Hotéis 

ategoria C: 1 Hotel 

São Eles: 

Novo ABUDI PALACE – Categoria – C 

Av. Cel. Escolástico s/n - Bairro Bandeirantes 

Proprietário: Richard Abudi 

Apartamentos: 20 

Capacidade para 50 pessoas 

Número de funcionários previsto: 25 

 

GLOBAL II – Categoria – A 

Rua das Orquídeas s/n - Bairro Bosque da Saúde 

Proprietário: Grupo Garcia 

Apartamentos: 168 

Capacidade para 320 pessoas 

Número de funcionários previsto: 150 

Construtora Guaicurus 

 

 

GRUPO ODARA – Categoria – A 

Av. Miguel Sutil s/n - Bairro Santa Rosa 

Proprietário: Renato de Paiva Pereira 

Apartamentos: 142 

Capacidade para 280 pessoas 

Número de funcionários previsto: 100 
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GRUPO HADDAD E HADDAD – Categoria – A 

Av. Rubens de Mendonça s/n - Bairro Bosque da Saúde 

Proprietários: Grupo Haddad & Haddad 

Apartamentos: 80 

Capacidade para 160 pessoas 

Número de funcionários previsto: 50 

 

SERRAS HOTEL CUIABA – Categoria A 

Av. Miguel Sutil, 4098 - Bairro Jardim das Américas 

Proprietário: José Delcaro 

Apartamentos: 90 

Capacidade para 210 pessoas 

Número de funcionários previsto: 50 

 

DIAMANTE AZUL Empresa hoteleira – Categoria – A 

Av. Miguel Sutil, 1900 - Bairro Jardim das Américas 

Proprietário: Grupo Daniel Osvaldo Ramos 

Apartamentos: 128 

Capacidade para 256 pessoas 

Número de funcionários previsto: 70 

Salas de Reunião para 600 pessoas 

Restaurante com capacidade para 300 pessoas 
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RESUMO DOS HOTÉIS EM CONSTRUÇÃO VÁRZEA GRANDE – MT ANO - 2009 

 

Número Total de Hotéis: 2 

 

Número de Apartamentos: 42 

Capacidade de Acomodações: 140 pessoas 

Número Previsto de Funcionários: 38 

 

Categoria B: 2 Hotéis 
 

 

GRUPO CEOLLATO – Categoria B 

Rua Salim Nadaf, 87 - Bairro Centro 

Proprietário: Claudino Ceollato e Celso Medina 

Apartamentos: 22 

Capacidade para 70 pessoas 

Número de funcionários previsto: 20 

 

CERRADOS PALACE – Categoria B 

Av. Couto Magalhães – Centro 

Proprietário: Elemar Brison 

Apartamentos: 20 

Capacidade para 70 pessoas 

Número de Funcionários: 18 
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DADOS DEMOGRÁFICOS CUIABÁ E REGIÃO METROPOLITANA 

População do Estado: 3.033.991--(2010)  

População da Capital: 551.350----(2010)  

População da RM Cuiabá: 834.060-(2010) 

Colar Metropolitano: Aproximadamente 1 Milhão de habitantes 

 

 
 

Abaixo relação de alguns dos principais hotéis em Cuiabá como ilustração a este 
trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte das informações: Site Copa no Pantanal, IBGE e Folha do Estado  e 

ABIH-MT: http://www.fetratuh-mt.com.br/Doc/potencialHCBAVG.pdf 

 

Trabalho elaborado pelo Turismólogo Igor Carlos Kobaiakawa Gaspareto 

 

contato: facilita@live.ie 

 

www.facilita.multiply.com 

 

www.gasparetour.wix.com./pantanal 

http://www.copanopantanal.com.br/?p=noticia&id_noticia=1985
mailto:facilita@live.ie
http://www.facilita.multiply.com/
http://www.gasparetour.wix.com./pantanal
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HOTÉIS DE DESTAQUE – CUIABÁ  

 

HOTEL DEVILLE CUIABÁ 

 

 

 

 

Construído no final da década de 80 como o primeiro Hotel 

padrão 5 estrelas de Cuiabá, passou por total reforma em 

2006, com localização privilegiada na região central da cidade, 

próxima a bancos, bares, restaurantes e casas noturnas. 

Aeroporto: 10,5 km 

Shopping Goiabeiras: 1,3 km 

Shopping Pantanal: 5 km 

Universidade Federal: 4,5 km 

Centro de Eventos Pantanal: 4,5 km 
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HOTEL INTERCITY PREMIUM  CUIABÁ 

 

 

         

Foi o primeiro Hotel da Rede inaugurado fora da Região 

Sul no ano de 2004, ganhou premio da revista 4 rodas 

como novidade do ano, localização privilegiada na região 

central da cidade, próxima a bancos, bares, restaurantes 

e casas noturnas. 

Aeroporto: 10 km 

Shopping Goiabeiras: 800 metros 

Shopping Pantanal: 5 km 

Universidade Federal: 5 km 

Centro de Eventos Pantanal: 4 km 
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HOTEL GOLDEN TULIP PANTANAL 

 

       

                                    

Mais novo Hotel da Rede adquirido em Agosto de 2010, 

localizado no inicio da Av. Fernando Correia, próxima a 

restaurantes. 

 

Aeroporto: 8 km 

Shopping Três Americas: 2,5 km 

Shopping Pantanal: 5 km 

Universidade Federal: 2,5 km 

Centro de Eventos Pantanal: 7 km 
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 AMAZON PLAZA HOTEL CUIABÁ 

   

 

 

 

Hotel da decada de 80, totalmente reformado em 

2003, tem uma decoração interessante com destaque 

para Amazônia Brasileira. 

Localizado na região central da cidade, próxima a 

bancos, bares, restaurantes e casas noturnas. 

 

Aeroporto: 10 km 

Shopping Goiabeiras: 2 km 

Shopping Pantanal: 5 km 

Universidade Federal: 4 km 

Centro de Eventos Pantanal: 4,5 km 
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HOTEL TAIAMÃ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                            

 

Hotel totalmente reformado em 2001, localização 

privilegiada na Av. do CPA, próxima a bancos, bares, 

restaurantes. 

 

 

Aeroporto: 10,5 km 

Shopping Três Americas: 4 km 

Shopping Pantanal: 2,1 km 

Universidade Federal: 4 km 

Centro de Eventos Pantanal: 4,5 km 
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HOTEL GRAN ODARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Miguel Sutil s/n - Bairro Santa Rosa 

Proprietário: Renato de Paiva Pereira 

Apartamentos: 142 

Capacidade para 280 pessoas 

O luxuoso Gran Odara dispõe de uma piscina 
na cobertura, um restaurante, serviços de spa 
e uma academia moderna. Fica a 1 km do 
Goiabeiras Shopping Center e do Parque Mãe 
Bonifácia. O acesso à internet sem fio (Wi-Fi) 
é gratuito. 

Os quartos apresentam móveis de madeira e 
são equipados com ar-condicionado, uma TV 
LCD com canais via satélite, cofre e frigobar. 
Para a sua maior comodidade, o hotel oferece 
serviço de quarto 24 horas. 

O Restaurante Avec serve comida francesa e 
regional, além de um buffet de café-da-manhã 
com frutas frescas, pratos quentes e frios 

Aeroporto: 10,5 km 

Shopping Três Americas: 5 km 

Shopping Pantanal: 3,1 km 

Universidade Federal: 8 km 

Centro de Eventos Pantanal: 1,0 km 
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HOTEL PAIAGUÁS PALACE CUIABÁ 

 

      

     

 

 

 

Hotel com localização privilegiada na Av. do CPA, 

próximo a bancos, bares, restaurantes. 

 

Aeroporto: 11 km 

Shopping Goiabeiras: 3,6 Km 

Shopping Pantanal: 1,5 km 

Universidade Federal: 3,5 km 

Centro de Eventos Pantanal: 5,5 km 

Localizado no centro financeiro de Cuiabá, a 1 km do 
Shopping Pantanal, o Paiaguás Palace dispõe de 
uma piscina e churrasqueira. Você pode se 
exercitar na academia e desfrutar do café-da-
manhã no restaurante do hotel. O acesso à 
internet sem fio (Wi-Fi) é gratuito. 

Os quartos são equipados com ar-condicionado, TV a 
cabo, cofre e frigobar. Todos possuem uma 
decoração clássica e um banheiro privativo com 
secador de cabelo. 
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HOTEL MATO GROSSO PALACE 

 

          

         

 

 

Localizado na região central de Cuiabá, próximo aos 

principais bancos, shopping, bares, restaurantes e 

museus. 

 

 

Aeroporto: 10,5 km 

Shopping Goiabeiras: 2,7 km 

Shopping Pantanal: 5 km 

Universidade Federal: 4 km 

Centro de Eventos Pantanal: 5 km 

O café-da-manhã é servido diariamente no restaurante, e 
hotel fornece ainda academia e estacionamento 
gratuito. 

Você também pode desfrutar do café-da-manhã na varanda 
do quarto, enquanto aprecia a vista da cidade. Todos 
os quartos do Palace Mato Grosso são equipados 
com frigobar, TV a cabo, banheiro privativo e acesso 
gratuito à internet sem fio (Wi-Fi). 

Situado ao lado do Parque Mãe Bonifácia, o 4 estrelas Hotel 
Palace Mato Grosso fica a 2 km do shopping center 
de Cuiabá e a 5 km da estação rodoviária da cidade. 
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HOLLIDAY INN EXPRESS CUIABÁ  

 

              

              

            

 

Inaugurado no segundo semestre de 2010, 

localização privilegiada na região da  

Av. Fernando Correa da Costa, próxima a 

bancos, shoppings e Universidades. 

Centro de Convenções para até 800 pessoas 

 

Aeroporto: 9,7 km 

Shopping Três Américas: 1,3 km 

Shopping Pantanal: 5.8 km 

Universidade Federal: 2,5 km 

Centro de Eventos Pantanal: 2,8 km 
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Rua Pres Castelo Branco, 359  

Quilombo  
Cuiabá - MT 

COZINHA CONTEMPORÂNEA 

CLÁSSICA 

 

7.2.7. Bares e Restaurantes  

Cuiabá conta com diversas casas do segmento culinário e de diversas culturas do país. 

Por ser uma capital acolhedora, convivem os cuiabanos com gaúchos, nordestinos, paulistas, 

paranaenses, enfim, gente dos quatro cantos do Brasil e também do exterior. Por isto, o turista 

que visita Cuiabá pode desfrutar de uma grande variedade em termos de pratos da culinária 

nacional e também a comida típica cuiabana, fundada nos pescados dos rios que cortam o 

Estado de Mato Grosso, principalmente dos rios Paraguai, Cuiabá e Vermelho que deságuam no 

Pantanal Mato-grossense. 

O turista encontra desde os mais sofisticados aos mais rústicos restaurantes e bares, 

tanto na região central da cidade quanto na periferia. Fica difícil uma classificação desses locais, 

pois tudo depende do paladar e do gosto de cada um.  

Os locais que mais concentram bares e restaurantes é o centro antigo da capital, com 

destaque para a Praça do Bairro Popular e Avenida Getúlio Vargas e imediações. Além destes, as 

avenidas Historiador Rubens de Mendonça e Miguel Sutil e demais localidades dentro do 

perímetro urbano também abrigam outros.   

De acordo com o site Tripadvisor.com.br, www.tripadvisor.com.br/ os restaurantes e 

bares que mais se estacam em Cuiabá pela ordem de classificação dada pelos seus visitantes são 

os que seguem: 

MAHALO 

      

 

 

 

 

 

http://www.apontador.com.br/guia_de_ruas/mt/cuiaba/r_pres_castelo_branco.html
http://www.apontador.com.br/local/mt/cuiaba.html
http://www.apontador.com.br/local/MT/index.html
http://www.tripadvisor.com.br/
http://www.apontador.com.br/local/mt/cuiaba/restaurantes/5004254R/mahalo.html
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R Mascarenhas de Moraes , 36    

Em frente o 44º BIMTZ 

Duque de Caxias - Cuiabá - MT 

 

PEIXES E FRUTOS DO MAR 

Avenida Ipiranga, 560     

Goiabeiras 

Cuiabá - MT 

Fone: (65) 3321-3661 

COZINHA PORTUGUESA 

E FRUTOS DO MAR 

Avenida Getúlio Vargas, 1147     

Centro 

Cuiabá - MT 

  

COZINHA ECLÉTICA 

LELIS PEIXARIA 

 

 

 

TABERNA PORTUGUESA 

 

 

 

GETÚLIO GRILL 

 

 

 

 

http://www.guiafonefacil.com.br/emp_detalhe.php?id=4763&nome=Lélis Peixaria
http://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g488170-d2414572-Reviews-Taberna_Portuguesa-Cuiaba_State_of_Mato_Grosso.html
http://www.guiafonefacil.com.br/emp_detalhe.php?id=4754&nome=Getúlio Grill
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Avenida Filintho Muller, 788     

Quilombo 

Cuiabá - MT 

  

COZINHA CLÁSSICA 

Avenida Ribeirão Preto, 11 Q. 07  

Morada da Serra 

CPA I - Cuiabá - MT 

 Fone: (65) 3641-0808 

COZINHA TÍPICA REGIONAL 

Rua 24 de Outubro, 1046  

Bairro Popular 

Centro - Cuiabá - MT 

   

COZINHA ÁRABE 

ORIGINALE DI PARMA 

 

 

PEIXARIA OKADA 

 

 

 

 

 

CEDROS RESTAURANTE 

 

 

http://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g488170-d3261783-Reviews-Originale_Di_Parma-Cuiaba_State_of_Mato_Grosso.html
http://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g488170-d3260710-Reviews-Cedros_Restaurante-Cuiaba_State_of_Mato_Grosso.html
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Avenida Mato Grosso, 1000  

Bairro Araés 

Cuiabá - MT 

 Fone: (65) 3027-2000 

COZINHA CONTEMPORÂNEA 

Rua Buenos Aires, 31 – Esquina 

com a Av. Haiti  

Bairro Jardim das Américas 

Cuiabá - MT 

 Fone: (65) 3628-3060 

COZINHA TRADICIONAL E 

LANCHES 

Av. Miguel Sutil, 6741- Ao lado do 

Parque Mãe Bonifácia  

Bairro Duque de Caxias 

Cuiabá - MT 

 Fone: (65) 3028-4642 

COZINHA TRADICIONAL E RODÍZIO 

DE CHURRASCO 

CONFRADE 

 

 

PADARIA AMÉRICA 

 

 

CHURRASCARIA BOI GRILL 

 

 

 

 

http://www.guiafonefacil.com.br/emp_detalhe.php?id=5973&nome=Churrascaria Boi Grill
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7.1.1. Atrativos Turísticos 
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PONTOS TURISTICOS E HISTÓRICOS DE CUIABÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.luso-poemas.net/modules/news/article.php?storyid=199030#ixzz2LXcZpOuC  

 

Nos cantos melodiosos do 

rasqueado. 

Nas modas de viola de cocho. 

No folclore, na cultura popular. 

Nas raízes dos cuiabanos, 

nos cuiabanos de coração. 

Nas riquezas do Pantanal. 

 

 
Maria de Fátima Melo (Fadinha de Luz) 

 

http://www.luso-poemas.net/modules/news/article.php?storyid=199030#ixzz2LXcZpOuC
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CATEDRAL BASÍLICA DO SENHOR BOM JESUS DO CUIABÁ 

 

Em 1722 em frente a dois córregos – ponto alto da cidade – a Catedral Basílica 

do Senhor Bom Jesus de Cuiabá foi construída. Inicialmente levantada de pau-a-pique, 

a Catedral deu início ao processo de urbanização. Naquela época, para se fundar uma 

vila era essencial uma igreja e ela não podia ser construída em qualquer lugar. 

 

 

 

A partir daí a Catedral passou por várias transformações. Ao passo que a Vila 

crescia, os representantes dos poderes acharam que a igreja também deveria modificar-

se para se igualar a sociedade. Ela passou por reformas, reconstruções, ganhou uma 

segunda torre, deixou de ser Matriz para passar a ser Catedral.  

 

 

 

 



 

RELATÓRIO FINAL  

DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO TURÍSTICO DE MATO GROSSO 

78 

     CÂMARA SETORIAL TEMÁTICA   

 

 

 

 

Mas a maior transformação foi em 14 de agosto de 1968, quando a igreja foi 

destruída por duas descargas de dinamite. 
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Daí se construiu a Catedral de hoje. Localizada em frente à Praça da República 

– centro de Cuiabá – com pinturas modernas, duas torres com um relógio em cada, a 

igreja Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá continua sendo um dos 

lugares mais visitados da capital. Além de conhecer as novas estruturas os visitantes 

podem ver imagens do século XVIII como a imagem do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, 

que é dedicado ao nosso Padroeiro, a imagem da Imaculada Conceição e o crucifixo da 

cátedra do bispo. 

 

       

O térreo da igreja, onde são realizadas as missas, tem capacidade para 800 

pessoas sentadas. No primeiro andar funciona a lavanderia, no segundo as salas de 

reuniões, no terceiro e quarto andar funcionam a casa paroquial. 
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Atualmente  a Basílica é administrada por dois padres residentes na própria 

igreja. Eles têm como função realizar duas missas por dia e três aos domingos. O padre 

Antônio Edseu da Silva (Cura) é responsável pelas questões Jurídicas. Já o padre 

Kleberson Paes e Silva (Vigário) auxilia em todas as outras obras. 

 

Escadaria da entrada principal 

A igreja é composta por três altares. Do lado direito fica a capela do Bom Jesus 

Padroeiro. No centro, o altar principal da Igreja, onde são celebradas todas as missas 

comunitárias e também a Cátedra, reservada ao Bispo. Já do lado esquerdo fica o altar 

do sacrário do Santíssimo 

A cripta fica no subsolo da igreja, na posição da torre da igreja onde se 

encontra o relógio e os sinos e nela estão enterrados nomes ilustres da Arquidiocese da 

História de Mato Grosso. É o cemitério das autoridades da igreja católica de Mato 

Grosso. O local tem acesso livre. O interessado em visitar a cripta deve informar a 

secretaria da igreja e nos dias de missa será aberto para visitação. 
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Saibam quem está enterrado na cripta: 

 

Dom Carlos Luiz D'Amaur. Ele foi Bispo e Arcebispo. Nasceu na cidade de São 

Luiz do Maranhão e morreu em Cuiabá no dia 9-7-1921. 

 

Também esta enterrado na cripta o Dom José Antônio dos Reis. Bispo que 

fundou o Seminário da Conceição em 1858. Ele morreu no dia 2-10-1976, nascido em 

São Paulo. 

 

Dom Luiz de Castro Pereira, primeiro prelado de Mato Grosso morreu em 1-8-

1822. 

 

O fundador de Cuiabá também está enterrado na cripta, pascoal Moreira 

Cabral leme. Morreu em 10-11-1724. 

Miguel Sutil de Oliveira – Fundador do Arraial do Bom Jesus de Cuiabá em 

outubro de 1722. Ele faleceu em Sorocaba em 18-8-1755 e foi transladado para a 

Basílica em 1975. 

 

Dom Francisco de Aquino Corrêa foi o único arcebispo Cuiabano. Ele foi o 

fundador da academia Mato-grossense de Letras, fundador do Instituto Histórico e 

geográfico, presidente do Estado de Mato Grosso. Foi eleito o bispo mais novo do 

mundo. Morreu em 22-3-1956. 

 

Dom Orlando Chaves, o arcebispo construtor da catedral. Ele foi o responsável 

pela transformação que a igreja passou. 

 

O Frei José Maria de Macerata, ele era administrador apostólico da diocese de 

Cuiabá de 1826 – a 1831 
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ARSENAL DE GUERRA 

Criado, antes, com o nome Real Trem de Guerra, por Carta Régia de D. João 

VI em 1818, destinado a um estabelecimento militar para o conserto e fábrica de armas. 

Teve iniciada a construção em 1819, durante o governo do 9º e último Capitão General 

de Mato Grosso, Francisco de Paula Magessi Tavares de Carvalho, vindo a concluir-se 

em 1832, quando foi inaugurado.  

 

Em 15/11/1831 por determinação da lei foi criado o Arsenal de Guerra da 

Província de Mato Grosso. O edifício foi posteriormente ampliado e adaptado para 

funcionamento do Arsenal de Guerra e os varandões dos flancos foram construídos em 

1848.  

Técnicas construtivas e materiais da região para erguer um edifício 

neoclássico, nos moldes franco-lusitanos que caracterizavam, em maioria, as 

construções oficiais do Rio de Janeiro. Os ambientes internos são protegidos por um 

avarandado ininterrupto.  
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As insígnias da casa militar estão nos frisos em relevos simétricos, destacados 

das superfícies lisas para atender à sobriedade que qualifica o estilo, observado na 

composição da fachada principal. As cores ocre para as áreas planas e branco para os 

relevos acentuam a composição e tornam ainda mais expressiva a linearidade clássica.  

As sucessivas reformas e ampliações modificaram aspectos interiores, mas 

evitaram alterações estruturais da fisionomia original do bem. 

 

 

Entrada principal do antigo arsenal de guerra que em junho de 1989 foi adquirido pelo SESC que 
o transformará em um grande Centro Cultural. O arsenal de guerra foi criado como o nome de “Trem de 
Guerra”, por carta regia de D. João VI em 1818, durante o governo do Capitão General Francisco de Paula 
Magessi Tavares de Carvalho. Observa-se a entrada principal do arsenal de guerra com suas pilastras em 
estilo grego-romano. No parapeito da entrada, varias esculturas de armaduras e insígnias de cavaleiros 
medievais. 

Fonte: MELLO, José Mauricio M. de.  

Atualmente em bom estado de conservação, encontra-se tombado pela 

Portaria nº 63/83, publicada em Diário Oficial em 09 de janeiro de 1984, constituindo o 

Espaço Cultural SESC na cidade. 

 

 

Prédio do Arsenal de Guerra em 1980  

file:///C:/photos/mercadodoporto/7287867680/in/photostream/
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Após grandes reformas, que respeitaram o tombamento histórico e a 

necessidade técnica de cada atividade cultural, o Arsenal de Guerra abre suas portas 

para os artistas e a população em agosto de 2001, como Centro de Atividades SESC 

Arsenal com belíssimos espaços para o lazer da sociedade cuiabana. 
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IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E SÃO BENEDITO 

 

 

A Igreja de Nossa 

Senhora do Rosario e São 

Benedito é um dos marcos de 

fundação da cidade de Cuiabá, 

tendo sido construída em 

arquitetura de terra em torno de 

1730, próximo às águas do 

córrego da Prainha, em cujas 

águas Miguel Sutil descobriu as 

minas de ouro que 

impulsionariam a colonização da região. 

Sua fachada, de grande simplicidade, é típica da arquitetura colonial brasileira 

e esconde a decoração borroca-rococó nos altares do interior, com rica talha dourada e 

prateada, única com esses detalhes no país. 

Construída inicialmente com a técnica da taipa de pilão, passou por várias 

reformas, incluindo uma que transformou sua fachada em neogotica, entre as decadas 

de 1920 e 1980, quando foi reformada e a arquitetura colonial resgatada. 

 

No pé da colina 

onde hoje está a igreja 

de Nossa Senhora do 

Rosário, à margem 

esquerda do corrego da 

Prainha, estava 

localizada a maior mina 

de ouro da região. Foi 

esta mina a origem da 

povoação de Cuiabá, 

que se deu à margem 

direita do córrego, em 

torno das jazidas. 
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Este local é mencionado em 1722 por Jose Barbosa de Sá, ao relatar a 

descoberta do ouro por indios que, a mando de Miguel Sutil, buscavam mel, no lugar 

chamado "tanque do Arnesto", onde foi construída a capela de Nossa Senhora do 

Rosário. Ainda em 1722, Barbosa de Sá comenta sobre " huma capellinha a San 

Benedito junto ao lugar chamado despois rua do cebo, que dahy a poucos annos cahio 

e não se levantou mais ", erguida pelos negros. Não se sabe qual seria a localização da 

"rua do cebo". Depois, a capela teria sido reerguida anexada à igreja de Nossa Senhora 

do Rosário, como aconteceu em várias regiões da America Portuguesa. 

Essa seria a primeira menção conhecida sobre a atual igreja de Nossa Senhora 

do Rosário. Não se sabe ao certo a data da construção da igreja atual, mas estima-se 

ter sido por volta de 1730. 

Pelas leituras arqueologicas feitas na ultima restauração foram descobertos 

vestígios de uma capela, da qual restou uma parede de quatro metros de largura por 

três metros e meio de altura, entre o pulpito e o altar lateral oeste. Sobre essa parede 

há uma descontinuidade do material: taipa de pilão abaixo da linha de ruptura, e tijolos 

de adobe, acima. A partir dessa parede foi construída a nave principal da atual igreja do 

Rosário, a leste dela. Posteriormente a igreja foi ampliada, em direção ao coro, ao sul, e 

ao norte, até o retábulo da capela-mor. Nessa mesma ampliação foi construída a ala 

lateral oeste. 

Ainda no seculo XVIII a igreja tomou as configurações atuais, quando foi feita a 

segunda ampliação. Nessa, o coro e os fundos do altar foram ampliados e a ala lateral 

leste foi construída. É possível notar as diferenças de acabamento e cor entre os tipos 

de argila usados na taipa da ala leste 

 

A Igreja do Rosário foi tombada pela 

primeira vez em 4 de dezembro de 1975 pelo 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

– SPHAN, atual Instituto do Patrimonio Historico e 

Artistico Nacional – IPHAN, após o processo de 

tombamento nº 553-T-57ª 

A igreja encontra-se registrada no Livro do 

Tombo das Belas Artes, sob inscrição número 523, e 

no Livro do Tombo Histórico, sob inscrição número 

457. O tombamento inclui todo o recheio da igreja, 

como retábulos, alfaias, imaginarias, o mobiliario 

antigo ainda restante e todo seu acervo.  
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Em 15 de outubro de 1987, a Fundação Cultural de Mato Grosso tombou a 

igreja do Rosário através da portaria nº 76/87 referente ao Processo de Tombamento de 

Bens nº 03/87. Nesse tombamento, foram incluídos os imóveis vizinhos como área de 

entorno. 

Por fim, a igreja e seu entorno foram incluídos no tombamento do Centro 

Historico de Cuiaba, tombado em 24 de março de 1993, após o processo nº 1180-T-85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO FINAL  

DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO TURÍSTICO DE MATO GROSSO 

88 

     CÂMARA SETORIAL TEMÁTICA   

 

 

IGREJA DE NOSSA SENHORA DO BOM DESPACHO 

 

Obra monumental da iniciativa do primeiro Bispo de Cuiabá, D. José Antonio 

dos Reis, estimulado no empreendimento pela deliberação do governo imperial, o 

grande edifício de altos e grossos paredões de taipa socada teve sua construção 

iniciada a 07 de dezembro de 1858 e veio a ser sede do primeiro estabelecimento de 

ensino secundário de Mato Grosso. 

 

Foi a segunda igreja construída na cidade de Cuiabá. Demolida em 1918 a 
antiga Capela que existia no local, sob a mesma invocação a 8 de setembro do mesmo 
ano foi lançada a pedra fundamental do suntuoso templo, de idealização do Frei 
Ambrosio Daydêe e D. Carlos Luiz d’Amour. 
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É uma construção de estilo gótico. Obedece a sua edificação à direção da linha 

do norte. Bem no adrio fronteiro, está a imagem de Nossa Senhora da Conceição, ali 
colocada em substituição ao velho cruzeiro que havia no local, homenagem da 
Arquidiocese de Cuiabá ao celebrar-se a assunção e o primeiro centenário do dogma 
da Imaculada Conceição em 8 de dezembro de 1954 e recordação do inolvidável 
Arcebispo D. Francisco de Aquino Correa ao venturoso casarão em que residiu durante 
o seu longo episcopado. 

  
 

 

A Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho, tombada por lei estadual em 
1977, passou por reformas recentemente, tendo sido reaberta em 2004. Está localizada 
no alto do Morro do Seminário, ao lado do Seminário da Conceição. 
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IGREJA DE SÃO GONÇALO 

 

A edificação da primeira Capela na Freguesia de D. Pedro II deveu-se aos 
esforços do Dr. José Carlos Pereira, terceiro Juiz do Foro de Minas de Cuiabá, depois 
ouvidor da Vila do Bom Jesus de Cuiabá, cargo este ocupado em substituição a Luiz de 
Azevedo Sampaio.  

 
Ao assumir o cargo de ouvidor-Geral, fez uma visita de inspeção à Freguesia, 

onde se constatou a situação da capela em estado de abandono.  
 

 

 

Iniciou a construção da Igreja em 1782 e, ali se celebrou a missa inaugural na 
manhã de 15/11/1782.  

 
Durante a Guerra do Paraguai para lá foram transferidas imagens dos fortes de 

Coimbra e Corumbá. Ao longo dos anos, o templo passou por diversas reformas até 
chegar a composição arquitetônica que começa a ser definida em 1894 com a chegada 
da Missão Salesiana em Mato Grosso, dando-lhe o estilo colonial - neoclássico.  
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Em 1916 foi incorporado seu ultimo adereço a imagem do Cristo Redentor. A 
igreja foi tombada em 1987 pela portaria nº 74/87 D.O. 04/11/87. 
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MEMORIAL DA ÁGUA 

 

 

O Memorial da Água foi inaugurado em maio de 2008, depois da revitalização das 

Estações de Tratamento de Água – ETAs I e II, localizadas, a primeira na Avenida 

Presidente Marques e a segunda na Avenida São Sebastião.  

 

 

 

São obras dos anos de 1940 e 1970 e continuam em funcionamento normal, ao 

mesmo tempo serão espaço de visitação para alunos e população em geral, que 

podem se servir do Café Mestre China, além de conhecerem o Caminho das Águas, 

formando um complexo histórico que realça a importância da água na vida urbana. 
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No memorial os visitantes podem ver na prática como acontece todo o processo de 

tratamento do líquido, desde a captação até a distribuição, e também a necessidade 

da preservação ambiental com foco na poluição dos recursos hídricos e no 

desperdício de água. Isso tudo é mostrado em exposições de instrumentos de 

trabalho e peças do serviço de abastecimento, além de fotos e dois laboratórios, um 

de bacteriologia e um de físico-química. Poderão ainda assistir a palestras, oficinas, 

exposições, cursos e seminários em um auditório climatizado. 

 

O Memorial da Água “Engenheiro José Luiz de Borges Garcia” é um espaço que possui 

um acervo bibliográfico e histórico imenso, popularizando os conhecimentos da água. 
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MUSEU MORRO DA CAIXA D’ ÁGUA VELHA 

 

Com capacidade 

para armazenar 1,2 

milhão de litros, a 

caixa d´água foi  

construída no século 

XIX, no morro, nos 

arredores da cidade. 

Inaugurada em 

novembro de 1882, 

na gestão do Cel. 

José Maria de 

Alencastro, durante 

142 anos foi a 

responsável pelo abastecimento daquela Cuiabá, que contava então com pouco mais de 

20 mil habitantes. A água, captada pela Hidráulica do Porto, por máquina à vapor, 

diretamente do rio Cuiabá, era distribuída por canos de ferro fundido e, aproveitando a 

gravidade, chegava às bicas espalhadas pela área central da cidade, das quais eram 

carregadas em tambores por carroças e charretes ou em baldes, nos ombros de homens 

ou nas cabeças de mulheres, que, muitas vezes, faziam desse trabalho seu ganha pão. 

 

 O crescimento da população exigiu outras alternativas de abastecimento, e a velha 

caixa d´água foi desativada em 1940. Por 65 anos seu espaço serviu a outras 
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finalidades. Abrigou a estação de transmissão da Rádio A Voz D´Oeste, em seguida, 

foi local de ensaios do Bloco e depois Escola de Samba Beleza Pura. 

 

No ano de 1991, foi elevada a Patrimônio Cultural da cidade, pela Câmara Municipal. 

Em setembro de 2007, na gestão do prefeito Wilson Santos, foi revitalizada e 

entregue à cidade como o Museu Morro da Caixa D´água Velha, abrigando, desde 

então, diversas exposições e variados eventos. As duas galerias subterrâneas, cada 

uma com sete metros de altura e dezoito de comprimento, após as obras mostram 

em suas paredes aspectos das antigas técnicas de construção, que usavam pedra 

canga e cristal, e argamassa sem cimento, com areia lavada e cal virgem, 

construindo paredes com mais de meio metro de largura. 
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MONUMENTO AOS BANDEIRANTES 

 
 
 

 
 
 

Foi edificado em 1969, durante as comemorações dos 250 anos de Cuiabá. A escultura 
presta uma homenagem aos pioneiros da cidade, com estátuas que representam os 3 elementos 
que contribuíram para a sua formação: o Bandeirante, que tem na mão um saco de pepita de 
ouro; o Índio, que sopra seu instrumento musical e o escravo cuja postura é uma alusão à lenda 
da Alavanca de Ouro. Av. Cel. Escolástico, Bandeirantes. 
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