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INTRODUÇÃO 

O Pantanal constitui uma região belíssima, representada pela exuberância da 

fauna e da flora e pelo ciclo das águas, onde por mais de 200 anos, o homem desenvolveu 

sua atividade econômica mantendo o equilíbrio do ecossistema. 

Esta planície de inundação, considerada a maior do mundo, ocupa o extremo 

oeste do território brasileiro, entre os estados de Mato Grosso do Sul (MS) e Mato Grosso 

(MT). No Mato Grosso do Sul, a unidade em questão, encontra-se a noroeste do estado, 

abrange uma área de 89 318 km2, e envolve os seguintes municípios: Aquidauana, Miranda, 

Corumbá, Ladário, Porto Murtinho, Coxim, Rio Verde, Sonora, Bodoquena, Bonito e Jardim. 

A pecuária é a base da economia local desde o final do século XVIII, sendo 

considerada o grande fator de ocupação e de expansão geográfica no Pantanal. Esta 

atividade sempre foi praticada de forma extensiva, com os animais criados soltos nos vastos 

campos de pastagens naturais. 

Neste sentido, o espaço regional foi sendo construído com base em enormes 

latifúndios e reduzida população. As distâncias são enormes dificultando a integração e o 

desenvolvimento, característica que reflete um caráter mais estático do que dinâmico ao 

Pantanal. 

  Entretanto, o processo de globalização da economia mundial vem conduzindo 

rápidas mudanças na geoeconomia pantaneira. A atividade pecuária desenvolvida na região 

sofre um rápido processo de modernização, com tecnificação e intensificação dos processos 

produtivos. Conseqüentemente, há alterações na organização espacial voltadas para o 

atendimento desta nova dinâmica econômica. 
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  Mesmo mantendo “bolsões” primitivos de produção, a região vem se 

transformando nos últimos 15 anos, criando uma imagem de modernidade. Entender a 

dimensão espacial deste processo, a partir de uma visão geográfica, abre novos horizontes 

para a compreensão das novas formas de penetração e expansão do sistema capitalista no 

campo brasileiro. 

Neste contexto, este trabalho tem por objetivo compreender as 

transformações na organização espacial do Pantanal sul-matogrossense nos últimos 15 

anos, vinculadas à modernização da pecuária bovina de corte. 

Os dados básicos da pesquisa são de natureza primária, coletados 

diretamente em campo, tabulados, tratados e analisados estatisticamente e por informações 

e representações cartográficas e de imagem. O trabalho envolve, ainda, levantamento e 

análise de dados secundários e revisão bibliográfica. 

 PANTANAL SUL 

“… Especifica-se a denominação - O 

Pantanal - quando aplicada à vasta 

região antropogeográfica, de fisionomia 

singular, cujo relevo, vegetação e 

economia, resultam de atividades 

fluviais” (CORREA, 1975 In: 

MACHADO, 1997:15). 

  O Pantanal localiza-se no extremo oeste do Brasil, entre as coordenadas 17° 

e 22° de latitude sul e 55° e 59° de longitude oeste. Seus limites não foram precisamente 

demarcados. Sabe-se, contudo, que ultrapassam as fronteiras brasileiras, alcançando áreas 

do Paraguai e da Bolívia. Sua área total é de, aproximadamente, 192 600 km2, dos quais 

150 000 km2 compõem a porção brasileira, o que representa cerca de 78% da área total, 

ocupando o noroeste do estado de Mato Grosso do Sul (60% da área total em território 

brasileiro) e sudoeste do estado de Mato Grosso (40% da área total no Brasil). 

Este ecossistema é participante da bacia hidrográfica do Alto Rio Paraguai 

(coordenadas: 14° e 22° de latitude sul e 53° e 59° de longitude oeste). Esta bacia abrange 

496 000 km2 em áreas do Brasil, Paraguai e Bolívia, mas sua maior dimensão, 396 800 Km2, 

esta na região Centro-Oeste do Brasil, em partes dos estados de Mato Grosso do Sul (MS), 

Mato Grosso (MT) e uma pequena parte no estado de Goiás (GO). O Pantanal ocupa 39% 

desta área (Figura 1). 

Figura 1: 
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BACIA DO ALTO PARAGUAI 

 

  A região do Pantanal 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 
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fazendas e abrigo para o gado), vazantes (entre as cordilheiras, intermitentes ou perenes, 

funcionam como áreas de escoamento dos rios e baías, alcançando vários quilômetros de 

extensão). 

 

Vista aérea – Pantanal Sul 

 Esta complexidade, que favorece a diversidade na região, permite o 

reconhecimento, pelos pantaneiros5, de vários pantanais, assim denominados, 

popularmente: Pantanal do Aquidauana, Pantanal do Miranda, do Rio Negro, do Taboco, de 

Nhecolândia, do Abobral, do Jacadigo, do Tereré, do Nabileque, do Poconé, do Paraguai e 

do Paiaguás. Essas denominações levam em conta os rios que banham a região (Figura 2). 

Figura 2: 

PANTANAL: SUB-REGIÕES 

                                                           
5 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). 
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Os rios do Pantanal drenam para o Rio Paraguai, seu principal formador. 

Seus afluentes são: os rios Aquidauana, Miranda, Taquari, Negro, Itiquira, Correntes, São 

Lourenço e Cuiabá, estes quatro últimos no estado do Mato Grosso. 

A rede hidrográfica tem um papel determinante na vida deste lugar. A 

pecuária, principal atividade econômica da região, teve sua expansão relacionada à 

hidrografia. Inicialmente, no processo de povoamento, os vales fluviais balizaram a 

penetração desta atividade e a localização dos núcleos urbanos que dela se originaram. 

Paralelamente, os rios sempre foram utilizados como vias de transporte, 

facilitando o deslocamento e permitindo a penetração no interior desta extensa região, 

sendo mais econômico e adequado à integração. 

Em função das inundações provocadas pelas cheias dos rios Paraguai e seus 

afluentes principais, os rebanhos são abrigados a migrar para terrenos mais elevados, fora 

do alcance das águas. Por outro lado, o retorno deste rebanho é recompensado no período 

da estiagem, com a renovação das pastagens, que adquirem um excelente valor nutricional. 
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O clima predominante no Pantanal sul é o tropical semi-úmido, com duas 

estações bem definidas: uma seca (que vai de abril a setembro) e uma chuvosa (de outubro 

a março). No período seco, o frio é intenso com temperaturas muito baixas. A falta de 

chuvas prejudica os pastos e retrai a atividade criatória. Por outro lado, nos meses mais 

chuvosos, de novembro a março, a planície sedimentar fica alagada, condicionando 

mudanças aos diversos tipos de vida. Os pássaros migram, os solos são alterados, muitas 

fazendas ficam “ilhadas” e os rebanhos são conduzidos para as áreas mais elevadas. A 

precipitação média anual é de 1500mm no planalto e 1200mm na planície. Sendo que 70% 

do total de chuvas acumuladas durante o ano se precipitam, normalmente, no período de 

novembro a março. A temperatura apresenta média anual entre 12° e 16° no inverno e 23° e 

25° no verão, embora as máximas possam alcançar até 40° e as mínimas até 0° (IBGE, 

1980). 

A vegetação tem como característica a interpenetração das floras da 

Amazônia, do cerrado e, ainda, da mata atlântica. Predominam nas áreas mais baixas e 

alagadas uma infinidade de plantas aquáticas, tais como os aguapés e a vitória Régia. Nas 

matas que bordeiam as margens dos rios, encontram-se numerosas espécies arbustivas e 

de trepadeiras que se entrelaçam nas árvores de médio e grande porte como o jenipapo e o 

tucum. Nas baías e lagoas permanentes, os ambientes de brejo fazem florescer a taboa, o 

papiro, a cruz da malta e o algodão do pantanal. Nas partes mais altas, não inundadas, 

surgem os capões do mato, com suas aroeiras, ipês, jatobás e algumas árvores típicas do 

cerrado (MACHADO, 1997). 

  Os solos, nas partes mais baixas são pobres e porosos na profundidade. Por 

outro lado, são muito férteis na superfície. Nos morros encontram-se solos calcários e áridos 

na sua maioria (MACHADO, 1997). 

Mesmo apresentando uma economia calcada no rural, os municípios 

pantaneiros concentram a maior parte de sua população nas cidades. A população total do 

Pantanal Sul é de 296 788 habitantes, dos quais, 17.9% residem na área rural e 82.1% na 

área urbana (IBGE, 2000). O município com maior número de habitantes é Corumbá com 

uma população total de 95.704 pessoas. O município de Miranda apresenta o maior índice 

de população residente na área rural (47.6%) e Jardim, o menor (7%). A população vem 

crescendo nos últimos 40 anos, sobretudo nas áreas urbanas (Figuras 3 e 4). 

Figuras 3 e 4 

 

Crescimento da População do Pantanal Sul 
1960 – 2000 

Distribuição espacial e crescimento da população do 
Pantanal Sul 
1960 – 2000 
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Fonte: IBGE

 

A mobilidade populacional pode ser explicada pelo modo se realiza a 

acumulação de capital, tanto na geração quanto na redução das oportunidades de trabalho 

(GUSMÃO et. al., 1990). Na medida em que a expansão do capital se dá de forma 

diferenciada no espaço, provoca o direcionamento da mobilidade do trabalho e, 

conseqüentemente, define os fluxos migratórios (GAUDEMAR, 1976). Assim, segundo 

Gusmão et. al. (1990), o fato de que essa acumulação de capital se dá de forma mais 

intensa nas áreas urbanas do que nas rurais, contribui para o aumento da demanda por 

mão-de-obra nas cidades. Já as atividades agrárias, na medida em que se capitalizam, 

reduzem o uso do fator trabalho humano em função da intensificação do processo produtivo 

que, cada vez mais, emprega tecnologias modernas provocando, portanto, a migração dos 

trabalhadores rurais para as cidades ou para novas áreas agrícolas. 

No interior das fazendas, a estrutura familiar nas comunidades pantaneiras 

baseia-se em dois modelos extremamente diferenciados e distanciados, nos últimos 

tempos, mas que se assemelhavam no início da ocupação, quando o patrão e o peão 

possuíam o mesmo grau de instrução, às vezes, as mesmas condições de vida. 

Hoje, é sensivelmente diferente a situação familiar do patrão ou fazendeiro, 

que, comumente, passa a maior parte do ano na sede do município, onde se situa sua 

propriedade, ou na capital do estado de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, ou nas 

grandes metrópoles do país. Possui poucos filhos, que, ao atingirem idade escolar, são 

matriculados nas escolas de Campo Grande, ou nos grandes colégios do Rio de Janeiro, 

São Paulo e, até mesmo, do exterior. A família vive, portanto, fora do Pantanal. 

As grandes fazendas, que são propriedades de grupos econômicos mais 

poderosos ou de empresários organizam-se dentro dos moldes empresariais, possuindo 

superintendentes, diretor administrativo, assessores, supervisores, gerentes, veterinários, 
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técnicos em agropecuária, etc. Capatazes de campo e peões residem na propriedade o 

tempo todo, os demais vivem, geralmente, nas áreas urbanas. 

Nas fazendas típicas, os gerentes ou capatazes formam uma classe 

intermediária, apresentam melhores condições de vida do que o peão comum mantém 

contato direto com o fazendeiro e residem na propriedade. 

 A pecuária é a principal atividade econômica da região. O principal 

seguimento desta atividade no Pantanal é a bovinocultura de corte, o efetivo total de 

bovinos é de 4 964 118 cabeças (IBGE, 2002), o que representa 22.8% do efetivo total de 

bovinos do estado de Mato Grosso do Sul. O rebanho é constituído de gado Zebu com 

vários graus de sangue, predominando a raça Nelore (Figura 5). 

Figura 5: 

EFETIVO DA PECUÁRIA BOVINA DE MATO GROSSO DO SUL E PANTANAL SUL, 

SEGUNDO OS CENSOS AGROPECUÁRIOS – 1996/2002 

 

Efetivos de Bovinos 1996 2002 

Mato Grosso do Sul 19 754 356 21 772 447 

Pantanal 4392518 4 964 118 

Fonte: IBGE, Censos Agropecuários 1996 / 2002 

Os sistemas de produção, em geral, envolvem as três fases: cria, recria e 

engorda, mas a cria predomina. Os sistemas são, em geral, extensivos, conduzidos quase 

que exclusivamente por pastagens nativas ou cultivadas, ou em associação destas com 

suplementação alimentar. Entretanto, nos últimos 15 anos vem havendo uma modernização 

das estruturas produtiva na atividade pecuária. 

PANTANAL SUL: UM ESPAÇO EM TRANSFORMAÇÃO 

Até o passado recente, a pecuária vinha sendo desenvolvida em regime 

extensivo de pastagens naturais, ocupando grandes áreas e utilizando pouca mão-de-

obra, com baixo nível tecnológico e com baixa produtividade. Este tradicional modelo de 

produção resultava em bois magros, comercializados com mais de 4 anos de idade e 

peso vivo médio de 10 a 11 arrobas para fins de engorda nas áreas de planalto. A 

grande extensão das unidades de produção, apesar da baixa produtividade da terra, 

garantia à manutenção da renda aos proprietários e as famílias de empregados. 
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Entretanto, as mudanças ocorridas no cenário internacional, face à 

globalização da economia, sinalizam que o Pantanal sul-matogrossense vem transformando 

rapidamente sua estrutura geoeconômica, criando uma imagem de modernidade. 

A abertura do mercado internacional da carne conduz a modernização da 

atividade e, conseqüentemente, a intensificação dos processos produtivos, levando a um 

aumento da produção e da produtividade local. As mudanças envolvem a reorganização da 

produção e do trabalho visando aumentar os índices de competitividade no cenário nacional 

e internacional. 

Surgem novos atores sociais, geralmente empresários de fora da região, 

mais capitalizados e com novos modelos de gestão e de gerencia. As relações de trabalho 

são alteradas, com o tradicional sistema de agregado sendo substituído pelo 

assalariamento. Há, ainda, ganhos de produtividade para cada trabalhador. 

Os pecuaristas pantaneiros, por outro lado, enfrentam dificuldades de 

adaptação as novas tendências do agronegócio pecuário, em função da descapitalização, 

atribuída ao longo e intenso período de cheias em algumas sub-regiões do Pantanal 

(1973/74 – 2002/03), e a baixa rentabilidade do sistema tradicional de produção pecuária, 

motivada principalmente pela baixa produtividade da terra e da mão-de-obra. Como 

estratégia, passaram a comercializar o bezerro desmamado de 7 a 12 meses de idade e 

peso vivo médio de 10 a 11 arrobas, conciliando a vocação do Pantanal para a fase de cria 

de bovinos de corte à maior taxa de retorno de capital e melhor fluxo de caixa. produzem, 

ainda o boi verde, criado predominantemente a pasto natural, com baixo custo e de grande 

aceitação no mercado, e o boi orgânico, criado dentro das normas orgânicas como, por 

exemplo, o não uso de fertilizantes industriais. 

 Ao mesmo tempo, diversificaram a atividade econômica nas propriedades, 

com a introdução do turismo rural e do ecoturismo, agregando valor a atividade. Alguns 

deles, por outro lado, vendem partes de suas propriedades rurais. 

Há, portanto, alteração na estrutura fundiária regional, com a diminuição do 

tamanho médio das propriedades, seja pela venda da terra ou pelo desmembramento por 

herança. Entretanto, o Pantanal ainda apresenta como característica principal, a 

concentração da posse da terra. 

No município de Aquidauana, por exemplo, dados do INCRA revelam que, 

entre 1985 e 2000, houve uma diminuição do número de estabelecimentos com mais de 750 

hectares, considerados como grandes propriedades rurais no Mato Grosso do Sul. Em 1985 

haviam 207 estabelecimentos com mais de 750 hectares. Em 2000, este número cai para 

180. Neste mesmo período o número de pequenas e médias propriedades aumentou. 
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Entretanto, a concentração de terras continua, as 180 propriedades com mais de 750 

hectares ocupam uma área de 1 219 757 ha, enquanto que os 435 minifúndios (até 50 ha), 

ocupam uma área de apenas 9309 hectares (Figura 6). 

Figura 6: 

ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA (PANTANAL SUL) 

 Estabelecimentos
1985 

 

Área 
1985 

Estabelecimentos 
2000 

Área 
2000 

Minifúndios 772 5699 435 9309 

Pequenas 

propriedades 

85 8291 133 24090 

Médias 

propriedades 

47 14764 116 86949 

Grandes 

propriedades 

207 1304087 180 1219757 

Fonte: IBGE 

No interior das unidades de produção, vem ocorrendo a subdivisão da terra 

em pequenas áreas. Denominados comumente de invernadas, esses pequenos piquetes 

têm, em média, de 25 a 100 hectares, separados por cercas elétricas. Paralelamente, são 

construídas praças de alimentação para o rebanho, contendo ração, água e sais minerais. O 

confinamento e o semiconfinamento estão sendo introduzidos na região e utilizados na 

produção de gado PO (puro de origem) e POI (puro de origem importada) e no período da 

seca. 

 

Praça de Alimentação – Fazenda Fronteira - 
Porto Murtinho / Pantanal Sul 

 

Confinamento – Fazenda Arara – Rio Verde / 
Pantanal Sul 
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A utilização de sistemas de produção intensivo e semi-intensivo permite a 

redução no tempo de abate dos animais. Hoje, no Pantanal sul, vem ocorrendo abates de 

boi gordo com 24 meses, antes este processo levava, em média, de 5 a 6 anos. 

 Há uma expansão da área de pastagem plantada, mesmo em áreas 

alagadas, fato que possibilitou maior capacidade de suporte por hectare. A taxa de lotação 

média passou de 0.7 cabeças para 0.9 cabeças por hectare (Figura 7). 

Figura 7: 

ÁREA DE PASTAGEM NATURAL E PLANTADA 

PANTANAL – MS 

 

Pastagem 1985 1996 

Natural 5 928 105 ha 4 869 220 ha 

Plantada 2 048 268 ha 2 743 855 ha 

Fonte: IBGE, 1985 - 1996 

Mesmo com a redução em área, as pastagens naturais apresentam um alto 

valor nutritivo, e são utilizadas periodicamente num sistema de rodízio de pastagens. As 

boas condições ambientais do Pantanal, em relação às demais regiões do país, garantem 

excepcional qualidade da carne e do couro ao bovino pantaneiro e reduzem a utilização de 

produtos químicos. 

Com essa melhoria nas pastagens e em função da ampliação do mercado 

interno e externo, o rebanho começou a aumentar, entre 1985/1995, cresceu 29.8%, 

passando de 3 823 216 cabeças em 1985, para 4 964 118 cabeças em 2002 (Figura 8). 

Figura 8: 

EFETIVO DE BOVINOS DO PANTANAL SUL 
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Fonte: IBGE 

O sistema de produção, até então especializado na fase de cria vem, nos 

últimos 15 anos, envolvendo as três fases: cria, recria e engorda. Novas práticas de manejo 

nutricional, reprodutivo e sanitário viabilizam o desenvolvimento desses novos segmentos. 

Ao mesmo tempo, há uma diversificação da atividade, como a produção da vitela 

pantaneira, por exemplo, (animal abatido com seis meses e, portanto, com pouca gordura 

de grande aceitação no mercado europeu) e do boi orgânico. 

 Melhorou também o controle de doenças, notadamente a febre aftosa. Segundo 

dados do Departamento de Inspeção e Defesa Agropecuária de Mato Grosso do Sul 

(IAGRO), o número de focos bem como os percentuais de ataques da febre aftosa no Mato 

Grosso do Sul, e no Pantanal, teriam sido reduzidos a zero em 2003. 

Para viabilizar essa nova dinâmica econômica, o espaço sofre mudanças na 

sua organização. Com o objetivo de aumentar a acessibilidade e integrar definitivamente o 

Pantanal ao mercado consumidor, 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. 

A expansão da pecuária de engorda no Pantanal estimulou a instalação de 

novos frigoríficos em vários pontos da região. Há, ainda, fortes investimentos em 

saneamento, telecomunicação, energia e infra-estrutura geral. 

 

Frigorífico Vale Verde – Rio Verde / Pantanal Sul 
(inaugurado em 1999) 

Aeroporto – Bonito / Pantanal Sul 
(inaugurado em 2004) 
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Paralelamente, o governo do estado de Mato Grosso do Sul, viabilizou a 

construção de um novo porto as margens do rio Paraguai, no município de Porto Murtinho, 

voltado, principalmente, para a exportação de carne e grãos. 

 

Terminal Portuário – Porto Murtinho (Pantanal Sul) 

Tais mudanças levam a um crescimento no número de empregos diretos e 

indiretos, aumentando o fluxo migratório para os municípios que compõem o Pantanal Sul. 

A taxa de crescimento anual da população pantaneira é de 2.49%. O município de Ladário 

apresenta uma taxa anual de crescimento de 5.54%, seguido por Porto Murtinho (3.92%), 

Bonito (2.49%), Miranda (2.44%) e Jardim (2.27%). 

As cidades do Pantanal Sul são adaptadas às demandas do mundo rural, no 

que se refere tanto ao consumo das famílias quanto ao consumo produtivo. Atualmente, 

algumas delas estão implantando uma nova racionalidade urbana voltada para a atividade 

turística e para o agronegócio. 
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Ao mesmo tempo, nos últimos quinze anos, o processo de urbanização e de 

crescimento das cidades foi intensificado. Isso implica em investimentos em infra-estrutura 

e nos setores vinculados, direta ou indiretamente, à produção de habitação. 

Entretanto, o crescimento rápido das cidades pantaneiras não é 

acompanhado por um planejamento urbano, conseqüentemente, surgem alguns problemas 

que estão intimamente relacionados, como o crescimento da pobreza urbana, a segregação 

residencial e a degradação ambiental. 

Cidade de Porto Murtinho / Pantanal Sul 

(Lixo) 

 

Hoje o que se percebe no Pantanal Sul é que as mudanças na organização 

espacial são fundamental para a expansão do volume de negócios vinculados a atividade 

pecuária. A região, que sempre apresentou um caráter estático, com o quadro natural 

impondo condições ao desenvolvimento econômico, torna-se dinâmica. 

 Entretanto, este processo pode gerar transformações irreversíveis ao 

ecossistema, alterando definitivamente a vida do lugar. Isso é extremamente preocupante, 

pois a sobrevivência da atividade pecuária, mesmo com a utilização das mais modernas 

técnicas de produção, está diretamente relacionada a sustentabilidade dos recursos 

naturais do Pantanal. 

Vários são os problemas que surgem em função da reestruturação 

geoeconômica. O crescimento populacional nos municípios que compõem o Pantanal Sul 

foi intenso na última década. Dados do Censo Demográfico do IBGE revelam que de 1991 a 

2000, a taxa de crescimento populacional do Pantanal foi de 2.49%, enquanto que no 

estado de Mato Grosso do Sul esse índice cai para 1.86%. O crescimento urbano também é 

evidente. 
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A expansão da pecuária e a intensificação do sistema de produção sem 

planejamento sócio-econômico e ambiental comprometem a sustentabilidade deste 

ecossistema. A utilização de pesadas cargas de agroquímicos contaminam a água e os 

peixes gerando desequilíbrios. Paralelamente, a remoção de vegetação nativa para a 

implantação de pastagens, sem considerar a aptidão das terras e a adoção de práticas de 

conservação do solo, vem acelerando os processos erosivos. O caso mais sério é o 

assoreamento do Rio Taquari, com inundações quase que permanentes de uma área de 

aproximadamente 11 000 km2 nas sub-regiões da Nhecolândia e Paiaguás. 

Paralelamente, o processo de expansão das pastagens plantadas gerou 

alguns problemas que acabaram afetando a produtividade, dentre os quais, destacam-se a 

não renovação periódica das pastagens e a não adoção de práticas conservacionistas dos 

solos. 

Município de Coxim – Pantanal Sul 

 

Ao mesmo tempo, o custo de produção aumenta, com elevação do preço de 

alguns insumos implicando em uma redução na capacidade de investimentos e de custeio 

dos produtores e, em conseqüência, ha uma forte descapitalização do setor. Para agravar a 

situação o preço do boi gordo esta em queda. 

Assim, apesar do crescimento físico do rebanho e das melhorias na 

produtividade, que hoje é semelhante a nacional, a pecuária de corte do Pantanal Sul, nos 

últimos dez anos, passou por sérias dificuldades econômicas, 
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A convergência desses fatores revela que a pecuária, principal atividade 

econômica desta região, tem sido drasticamente afetada por problemas ambientais sociais 

e econômicos. 

CONCLUSÃO 

De um modo geral, ficou evidenciado que o processo de uso e ocupação da 

terra no Pantanal de Mato Grosso do Sul vem assumindo feições novas na última década, 

sendo incorporada à lógica capitalista atual, através da modernização da atividade pecuária. 

Essas alterações provocam mudanças na ordem espacial existente, gerando desequilíbrios 

fitogeográficos, de caráter físico (erosão, assoreamento dos rios, etc.), que acabam 

diminuindo a rentabilidade das lavouras e pastagens, e sociais (aumento do fluxo migratório, 

conflitos pela posse da terra, etc.). 

Na solução do problema um dos principais desafios é o de conciliar a 

modernização da atividade pecuária com a conservação do equilíbrio sócio-espacial. 

Contudo, a presença de novos atores sociais ( empresários “de fora” e migrantes) 

impulsionam as transformações na ordem espacial existente, gerando instabilidade ao 

sistema. 
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