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“O turismo reinventa e cria novas 

funções, recupera antigas práticas e 

bens culturais através do folclore, e 

monta atrações turísticas para a 

região” (LUCHIARI, 1999: 116). 

Introdução 

A atividade turística foi, durante muitos anos, encarada como elitista, 

exclusiva das classes mais favorecidas. Entretanto, a partir da segunda metade do século 

XX, o turismo passou a ser popularizado e, hoje, caracteriza-se por crescente massificação, 

mas também vem sendo planejado para atender a um público cada vez mais diversificado e 

exigente (PORTUGUEZ, 2002). 

Os índices de crescimento são fantásticos, não só ligados ao lazer como 

também aos negócios. Milhares de pessoas visitam lugares no mundo inteiro e consomem 

bens e serviços produzidos. Segundo BENI (1998), a atividade turística ocupa a terceira 

maior receita, sendo superada apenas pelo setor petrolífero e automobilístico. O autor cita 

que o turismo internacional, até o ano de 2005, deverá crescer a ordem de 4% a 5% ao ano. 

Diante deste cenário, tal atividade passa a ser divulgada e impulsionada 

como fator de desenvolvimento econômico, em todas as escalas geográficas. Neste sentido, 

governos e empresas privadas estão realizando ações para fomentar o turismo. Essas 

ações são indicativos de transformações no espaço, com mudanças econômicas, sociais, 

culturais e ambientais. 

Assim, este trabalho tem por objetivo analisar o desenvolvimento da atividade 

turística no Pantanal de Mato Grosso do Sul e suas conseqüências na organização do 

espaço regional. 
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As etapas metodológicas que nortearam a elaboração desta pesquisa foram: 

levantamento de dados primários coletados diretamente em campo, tabulados, tratados e 

analisados estatisticamente; por informações e representações cartográficas e de imagem; 

levantamento de dados secundários referente ao tema e revisão bibliográfica. 

O Pantanal de Mato Grosso do Sul, está localizado entre as coordenadas 17° 

e 22° de latitude sul e 55° e 59° de longitude oeste, e envolve os seguintes municípios do 

Estado: Aquidauana, Miranda, Corumbá, Ladário, Porto Murtinho, Coxim, Rio Verde, 

Sonora, Bodoquena, Jardim e Bonito, sendo os quatros últimos considerados peri-

pantaneiros, mas estabelecem relações vitais com os demais. 

A unidade em questão constitui um ecossistema extremamente complexo, 

fator que favorece a diversidade na região e permite o reconhecimento, pelos pantaneiros4, 

de vários pantanais, assim denominados popularmente: Pantanal do Aquidauana, Pantanal 

do Miranda, do Rio Negro, do Taboco, de Nhecolândia, do Abobral, do Nabileque, do 

Poconé, do Paraguai e do Paiaguás, dentre outros. Tais denominações levam em conta os 

rios que banham a região (Figura 1). 

Figura 1: 

PANTANAL: SUB-REGIÕES 

                                                           
4 O homem pantaneiro inclui o elemento nativo da região ou aquele que nele vive ha mais de vinte 
anos, tanto na condição de vaqueiro, quanto na de proprietário rural (Nogueira, 2002). 
 

 1189



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 

Não é uma unidade fisiográfica homogênea. Seu relevo engloba áreas de 

planície sedimentar (122 677 km2) periodicamente alagada e áreas de planalto não 

inundáveis (69 923 km2). A altimetria da planície pantaneira varia de 80 a 150m, e o relevo 

apresenta, no máximo, 0.5% de declividade. No planalto a altimetria é de 700 a 900m, 

sendo composto por serras e chapadas. 

  Na planície, as inundações cíclicas resultam de enchentes fluviais que 

ocorrem no verão (de novembro a março), período de intensa concentração de chuvas. 

Como resultado deste processo, surgem formas de relevo peculiares aos Pantanais, 

conhecidas regionalmente como baías (imensas lagoas que invadem os campos limpos), 

corixos (cursos de água que sempre resistem ao estio prolongado e que, normalmente são 

recobertos de vegetação aquática, como aguapés, camalotes, etc.), “cordilheiras” 

(elevações com cerca de 2 metros de altura, entre duas baías, que serve de sede para as 

fazendas e abrigo para o gado), vazantes (entre as cordilheiras, intermitentes ou perenes, 
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funcionam como áreas de escoamento dos rios e baías, alcançando vários quilômetros de 

extensão). 

Pantanal Sul – vista aérea 

 

A atividade turística 

No Brasil, o turismo começou a se desenvolver a partir da década de 1920, 

porém, o seu maior impulso ocorreu por volta dos anos de 1960, com a criação dos órgãos 

de regulamentação da atividade turística: o CNTUR - Conselho Nacional de Turismo e a 

EMBRATUR - Empresa Brasileira de Turismo. 

É uma atividade que cresce no país e no mundo, gerando o consumo de 

cidades históricas, de grandes metrópoles, de belezas naturais e de parques temáticos, 

movimentando bilhões de dólares a cada ano (Figura 2). 

Figura 2: 

DADOS ECONÔMICOS DO TURISMO NO MUNDO E NO BRASIL - 1998 

 

MUNDO BRASIL 
- 3.4 TRILHÕES DE FATURAMENTO 

(10% DO PIB MUNDIAL) 
- US$ 655 BILHÕES DE IMPOSTOS 
- 260 MILHÕES DE EMPREGOS 

GERADOS 
- US$ 100 BILHÕES DE INGRESSO DE 

DIVISAS 

- 38 BILHÕES DE FATURAMENTO 
DIRETO E INDIRETO (11% DO 
FATURAMENTO MUNDIAL). 

- US$ 7 BILHÕES DE IMPOSTOS 
GERADOS 

- 5 MILHÕES DE EMPREGOS 
- 2.8 MILHÕES DE TURISTAS 

EXTRANGEIROS 
- 38.2 MILHÕES DE TURISTAS 

DOMÉSTICOS 
- US$ 3.6 BILHÕES DE DIVISAS 
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Fonte: EMBRATUR, 1998 

A definição de atividade turística é extremamente complexa, porém, os 

conceitos convergem para o deslocamento de pessoas visando o lazer, os negócios, o 

consumo de bens e de serviços econômicos e culturais, ficando assim, longe de seu 

domicílio. 

A Organização Mundial de Turismo apresenta duas definições, como se 

segue: 

1 – soma de relações e de serviços resultantes de um câmbio de residência 

temporária e voluntária motivado por razões alheias; 

2 – visitante temporário, proveniente de um país estrangeiro, que permanece no local 

visitado por mais de 24 horas e menos de três meses, por qualquer razão, exceção feita ao 

trabalho. 

Atualmente, dois tipos de modalidades turísticas ganham impulso, o 

ecoturismo e o turismo rural, que despertam o interesse de uma clientela específica, voltada 

para a natureza. Esse novo turista é atraído pela esperança de descobrir ou encontrar um 

mundo natural, um mundo não alcançado pelo modernismo capitalista (COELHO, 1998). 

 O ecoturismo envolve uma atividade voltada para a natureza. As ofertas de 

viagens, internacionais e nacionais, utilizam o marketing de “paraísos”, “eldorados”, 

“santuários ecológicos”, situados em diferentes partes do mundo. Essa modalidade pode ser 

assim conceituada: 

“Um seguimento da atividade 

turística que utiliza de forma 

sustentável o patrimônio natural e 

cultural, incentiva sua conservação e 

busca a formação de uma 

consciência ambientalista através da 

interpretação do ambiente, 

promovendo bem-estar das 

populações envolvidas” 

(MICT/MMA5, 1994: 19). 

                                                           
5 Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal. 
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A interpretação do texto acima revela que o ecoturismo é apresentado como 

uma alternativa oposta ao turismo de massa ou convencional. Ao turismo de massa são 

associados os impactos ambientais e os conflitos de ordem natural e social (COELHO, Ibid.). 

A mercadoria natureza, para ser vendida e gerar lucro, precisa estar 

conservada, portanto, exige cuidados para se manter útil ao capital (VARGAS, 1999). Isso 

indica o desenvolvimento de uma atividade mais planejada e mais coerente com a 

exploração dos recursos naturais e culturais. 

“O ecoturismo é um novo produto 

turístico de real potencial 

econômico-social e seu 

desenvolvimento propiciará a 

divulgação de nosso patrimônio 

ambiental aos cidadãos brasileiros e, 

também, de outras nações, que 

queira conhecê-lo e conosco 

compartilhá-lo” (MICT/MMA, 1994 In: 

COELHO, 1998: 77). 

O turismo rural engloba o gozo das férias em fazendas, onde toda a atividade 

turística acontece no campo. É um produto que atende à demanda de uma clientela atraída 

pelo consumo de bens e serviços no ambiente rural. 

Segundo PORTUGUEZ (2002), a Embratur define o turismo rural da seguinte 

forma: 

“Atividade multidisciplinar que se 

realiza no meio ambiente, fora de 

áreas intensamente urbanizadas. 

Caracteriza-se por empresas 

turísticas de pequeno porte, que 

tem no uso da terra a atividade 

econômica predominante, voltada 

para a prática agrícola e pecuária” 

(PORTUGUEZ, Ibid: 76). 
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 No Brasil, o IBGE6 considera como áreas urbanas as sedes dos municípios, 

as sedes distritais e as áreas urbanas isoladas, ao passo que as áreas rurais são as 

situadas fora destes limites, incluindo os aglomerados rurais (PORTUGUEZ, 2002). 

No Mato Grosso do Sul, essas duas modalidades da atividade turística, 

somadas ao turismo de negócios, são as mais importantes. O estado está incluído na rota 

do turismo nacional e internacional em decorrência do potencial dos elementos naturais e 

rurais existentes no seu território. Dados da Organização Mundial de Turismo revelam que 

dos 77 municípios do estado, 32 possuem potencial turístico. Este total inclui todos os 

municípios pertencentes ao Pantanal Sul (MORETTI; ZANON, 2003). 

Turismo no Pantanal 

No interior das terras do estado de Mato Grosso do Sul, as águas vão 

surgindo e, aos poucos, avançam sobre os vastos campos de vegetação limpa, cobrindo-os 

parcialmente na estação das chuvas. Esse espetáculo produz uma paisagem belíssima, 

batizada pelos portugueses de Megalaço e, mais tarde, renomeada de Pantanal. 

 

  Tido como um paraíso das cores, sons e luzes, o Pantanal é considerado uma 

das maiores reservas ecológicas do mundo, preservada pelos pantaneiros e admirada pelos 

visitantes. 

  A dinâmica da natureza dá o tom à região, conferindo características muito 

peculiares à sua geografia humana, com o quadro natural impondo condições à atividade 

econômica e ao seu desenvolvimento. Atividade esta baseada na pecuária bovina de corte. 

As belezas naturais, caracterizadas por uma fauna e flora exuberantes e pelo 

ciclo das águas, fez com que o Pantanal fosse inserido no roteiro nacional e internacional de 

turismo, com destaque para o ecoturismo e o turismo rural. 

                                                           
6 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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Os primeiros turistas, ecologistas e naturalistas, aportaram na região por volta 

dos anos de 1970. Foi por esse tempo que, maravilhados, começaram a chamar o Pantanal 

de “santuário ecológico”. 

Eles chegaram, de início, em pequeno número, depois em bandos, com 

mochilas, sacolas, câmeras fotográficas e ar de êxtase e admiração ecológica. E foram 

fotografando os jacarés, tamanduás, tuiuiús, veados. 

 

Pantanal Sul 

 

 

Entretanto, é somente nos anos de 1990, que o processo de dinamização da 

atividade turística no Pantanal de Mato Grosso do Sul entra em vigor. 

Inicialmente, a proposta de desenvolvimento turístico na região baseou-se no 

ecoturismo. Porém, com a crise econômica da pecuária de corte, principal atividade 

econômica da região, é valorizada a perspectiva do uso das fazendas como atrativo 

turístico. 

Assim, muitos pecuaristas locais, proprietários de terra, decidem investir 

nesta atividade como uma fonte alternativa de renda, amenizando a crise econômica citada. 

Fomenta-se, assim, o ecoturismo e o turismo rural na região. 

Em 1993, sob o clima da Rio - Eco 92, é oferecido o primeiro curso para guias 

de turismo ecológico em Bonito. A partir daí, o município investe em infra-estrutura, passeios 

turísticos – ecológicos e qualificação da mão-de-obra, promovendo um empreendimento 

altamente rentável. 

A dinamização da economia de Bonito estimulou os demais municípios do 

Pantanal, notadamente Jardim, Miranda, Aquidauana, Corumbá e, mais recentemente 
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Bodoquena, a transformarem suas estruturas visando atender aos interesses desta nova 

atividade. 

Nesta direção, os municípios, seguindo a Política Nacional de Turismo do 

Governo Federal, implantaram os Conselhos Municipais de Turismo e as Secretarias 

Municipais de Turismo. Paralelamente, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul criou 

em 1999 o PDTUR – Plano Nacional de Desenvolvimento Turístico Sustentável de Mato 

Grosso do Sul, em parceria com instituições públicas e privadas. 

Essas ações estão estimulando a atividade turística. De acordo com a 

Associação Brasileira da Indústria do Turismo do Mato Grosso do Sul, o Pantanal recebe 

aproximadamente 150 mil turistas por ano, o que representa uma circulação de 

aproximadamente 58 milhões de reais. 

Visando atrair mais turistas para a região os empresários preparam folders 

bilíngüe (português e inglês) com os seguintes dizeres: 

“Esta é uma ótima oportunidade para 

o visitante conhecer uma belíssima 

região do Pantanal sul, suas matas 

ciliares, seus rios e corixos, com 

safaris fotográficos fluviais, passeios 

de barco e a cavalo, trekking nas 

planícies pantaneiras, trilhas 

suspensas sobre enchentes, passeio 

em carro aberto pelas reservas 

florestais e campos irrigados, o 

paraíso de observador de pássaros, 

enfim, um mergulho de cabeça na 

flora e na fauna pantaneira”. 

“A abundante alimentação 

proporcionada pelo ciclo das águas 

atraí e mantêm mais de 350 mil 

espécies de pássaros. Cervos, 

capivaras, tamanduás, emas, a 

mansa sucuri, jacarés e porcos 

selvagens, entre outros poderão ser 

observados no safári em carro 

aberto e no safári fluvial”. 
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Os governos municipais também produzem folders bilíngüe (português e 

inglês), mostrando-se empenhados na divulgação do turismo. 

“Localizado no centro do Pantanal 

sul, Miranda é um excelente destino 

para o turista, oferecendo inúmeras 

opções: turismo ecológico, onde o 

turista pode desfrutar a beleza da 

flora e da fauna pantaneira. Turismo 

rural, onde o turista pode participar 

da vida ativa de uma típica fazenda 

pantaneira. Turismo de pescaria 

esportiva, longa tradição de bons 

serviços e peixes em abundância”. 
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Somente no município de Miranda, por exemplo, 71% das propriedades 

rurais localizadas no Pantanal desenvolvem o turismo rural e o ecoturismo em associação 

com a atividade pecuária de corte. O município conta com 84 propriedades rurais. Deste 

total, 28 propriedades estão na planície e 56 no planalto. 

Fazendas de Ecoturismo e Turismo Rural – Miranda / Pantanal Sul 

 

De uma maneira geral, os atrativos convergem para a atividade no campo, 

passeios ecológicos, culturais, comidas típicas, dentre outras atividades que proporcionam 

aos hóspedes conhecer a vivência pantaneira. 

Esta dinamização da atividade turística no Pantanal Sul não para por aí. Num 

texto intitulado “Caro, Essencial e Promissor”, a revista LEIA (1999) revela que serão 

investidos 14 milhões de dólares para o desenvolvimento do ecoturismo e do turismo rural no 

Pantanal. A criação de estradas, parques e áreas de conservação também estão previstas, 

onde serão investidos mais 63 milhões de dólares. Esses valores são partes de um 

investimento total de 200 milhões de dólares destinados ao Programa Pantanal, um mega 

projeto que envolve ações governamentais e da iniciativa privada e financiamento externo. 

Neste processo, o espaço regional é reestruturado, com novas ações 

produzindo novos objetos espaciais, com novas funções e nova ordem. Cria-se uma nova 
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lógica na disposição física dos objetos que atendam aos interesses desta nova dinâmica da 

economia local. Nas palavras de Milton Santos: 

“Sistemas de objetos e sistemas 

de ações interagem. De um lado, 

os sistemas de objetos 

condicionam a forma como se 

dão as ações e, de outro lado, o 

sistema de ações leva a criação 

de objetos novos ou se realiza 

sobre os objetos preexistentes. É 

assim que o espaço encontra sua 

dinâmica e se transforma” 

(SANTOS, 1996 : 52). 

Nesta realização, o espaço de vida e de trabalho vai adquirindo formas 

dotadas de novas funções que, somados, condicionam as práticas sociais, ao mesmo 

tempo em que estas práticas criam novas formas com novos sentidos e significados, ou 

ainda, oferecem às formas preexistentes um novo conteúdo. 

Assim, o Pantanal de Mato Grosso do Sul vê o seu campo se urbanizar. Os 

fazendeiros, cada vez mais adaptados à nova atividade, transformam o habitat rural, 

tornando-o mais moderno e sofisticado para atender aos visitantes. As fazendas 

pantaneiras, que até o passado recente não dispunham de luz, possuem hoje sauna, 

piscina, ar – condicionado, internet, tv a cabo, dentre outros elementos que alteram e 

comprometem a vida do lugar. 

Fazenda Rio Negro – Aquidauana / Pantanal Sul 
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Surgem novos equipamentos, como estacionamentos, sanitários, telefones, 

postos de venda de produtos, alojamentos, lagos para pesca recreativa, trilhas ecológicas e 

mirantes. 

Ao mesmo tempo, atrativos turísticos são construídos dentro das 

propriedades rurais para realizar o sonho da vida no campo, e aproximar de alguma forma, 

o homem urbano da vida rural, particularizada, no Pantanal, por fundamentar-se 

essencialmente nas tradições da pecuária de corte. 

Deve-se ressaltar, entretanto, que neste processo de mudança os hábitos 

locais são alterados. Antes, os peões, por exemplo, viviam isolados, seus assuntos 

voltavam-se para onças, tombos, etc.. Hoje, com a tv via satélite, fala-se das novelas e do 

big brother. Ao mesmo tempo, os celulares passam a fazer parte do aparato dos peões. Há, 

ainda, uma sobrecarga de trabalho, tendo que conciliar a lida no campo com a atividade de 

guia turístico. 

As cidades pantaneiras também sofrem mudanças na sua organização, 

sendo implantado uma nova racionalidade urbana voltada para a atividade turística. Cria-se 

uma nova malha viária, nova sinalização, serviço de limpeza urbana e demais serviços. 

LUCHIARI (1999) define esta mudança como urbanização turística. Para a autora: 

“as cidades turísticas representam 

uma nova e extraordinária forma de 

urbanização, porque elas são 

organizadas não para a produção, 

como foram as cidades industriais, 

mas para o consumo de bens, 
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serviços e paisagens. Enquanto – 

desde a revolução urbana – as 

cidades eram construídas para a 

produção e para as necessidades 

básicas, estas cidades erguem-se 

unicamente voltadas para o 

consumo e para o lazer” (LUCHIARI 

1999: 118). 

Nesta perspectiva,novos hotéis são construídos, cresce o número de 

restaurantes, lanchonetes, bares e boates, surgem agências de turismo, postos de gasolina, 

serviço de transporte. 

“ Esse movimento, entre o velho e o 

novo, acelerado pela urbanização 

turística, gera novas paisagens, 

consome outras, trás a cena novos 

sujeitos sociais, elimina ou 

marginaliza outros e redesenha as 

formas de apropriação do espaço 

urbano, substituindo antigos usos e 

elegendo novas paisagens a serem 

valorizadas pelo lazer. A criação 

destrutiva da urbanização turística 

desafia a todo o instante a 

sobrevivência de antigas paisagens 

e a resistência do lugar (LUCHIARI 

1999: 119). 

Com o objetivo de aumentar a acessibilidade e integrar definitivamente o 

Pantanal ao mercado, hidrovias estão sendo criadas, principalmente nos rios Paraguai, 

Miranda e Taquari. Rodovias estão sendo construídas e/ou expandidas. Antigas estradas 

estão sendo asfaltadas, surgem novas pontes, facilitando e agilizando a penetração no 

interior da região. Três novos aeroportos foram criados nos últimos 10 anos, nos municípios 

de Bonito, Corumbá e Porto Murtinho. E, ainda, ha um projeto de revitalização do trem do 

Pantanal. 

Esta nova ordem intensifica o fluxo migratório para a região. Entre 1991 e 

2000, a taxa de crescimento médio da população do Pantanal Sul foi de 2.49% (IBGE, 

2000) (Figura 3). 
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Figura 3: 

CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO 

1999 – 2000 

 

 1996 2000 TAXA DE 

CRESCIMENTO

PANTANAL 272 344 296 788 2.49 

MATO GROSSO DO 
SUL 

1 927 834 2 075 275 1.86 

Fonte: IBGE, 2000 

Associado a esse crescimento populacional há uma elevação no custo de 

vida. No município de Bonito, por exemplo, o preço do aluguel teve um incremento de 300% 

nos últimos 10 anos. Cresce, também, os índices de violência, o tráfico de drogas e a 

prostituição. 

Ao mesmo tempo, o ambiente natural é modificado e, também, se urbaniza, 

para facilitar o acesso e a contemplação. Os aspectos considerados desagradáveis ao 

turista são eliminados, rompendo com a ordem natural existente. 

Segundo HARVEY (1992), trata-se da produção destrutiva. O turismo como 

uma atividade do modo de produção capitalista não poderia deixar de destruir, pois se 

vincula a obtenção de lucro e renda. 

ALTIVATER (1995) cita que os sistemas sócio-espaciais apresentam uma 

determinada ordem. porém, no processo de exploração dos recursos haverá perdas de 

matéria e energia que podem ser irrecuperáveis. 

Neste cenário de mudanças que vivencia o Pantanal de Mato Grosso do Sul, 

um dos principais desafios é o de conciliar o crescimento da atividade turística com a 

conservação do equilíbrio sócio-ambiental e cultural existente na região. 

Entretanto, o que se evidencia é que nas últimas décadas o Pantanal Sul 

vêm sofrendo agressões evidentes, vinculadas a expansão desordenada e rápida da 

agropecuária e do turismo, que comprometem a sustentabilidade deste bioma 
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	Somente no município de Miranda, por exemplo, 71% das propriedades rurais localizadas no Pantanal desenvolvem o turismo rural e o ecoturismo em associação com a atividade pecuária de corte. O município conta com 84 propriedades rurais. Deste total, 28 propriedades estão na planície e 56 no planalto. 
	De uma maneira geral, os atrativos convergem para a atividade no campo, passeios ecológicos, culturais, comidas típicas, dentre outras atividades que proporcionam aos hóspedes conhecer a vivência pantaneira. 
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