
 

 

1. FLUXO DE PASSAGEIROS EM MS POR MEIOS DE TRANSPORTE 

Para efeito de análise, foram considerados os meios de transporte mais utilizados 
pelos turistas de MS, ou seja, o Rodoviário e o Aéreo. 

Seguem quatro informações relevantes para a série de dados de 2007 a 2017: 

 o transporte rodoviário é utilizado pela maioria dos turistas (81% do total do 
fluxo de passageiros em MS); 

 o transporte aéreo representa 19% do total do fluxo de passageiros em MS; 

 de todo o transporte rodoviário, o transporte rodoviário intermunicipal 
participa com 86%; e, 

 o fluxo de passageiros nos aeroportos geridos pela Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) participa com 94% do total do 
transporte aéreo. 

Vale ressaltar que o transporte rodoviário intermunicipal pode ser definido como 
aquele realizado entre dois ou mais municípios no âmbito do Estado de MS, quer 
sejam eles pontos extremos ou intermediários de percurso por estradas federais, 
estaduais ou municipais. Já o transporte aéreo, em consonância com a definição de 
Turismo e atrelado aos dados utilizados para expressar o fluxo de passageiros que 
utilizam esse meio de transporte em MS, consiste no movimento de pessoas que 
embarcam e/ou desembarcam de aviões que pousam e/ou decolam no Estado de MS. 

Ressalta-se ainda que os aeroportos geridos pela INFRAERO, com voos domésticos e 
internacionais, são: 

 Campo Grande; 

 Corumbá; 

 Ponta Porã. 

Já os Aeroportos Municipais, apenas com voos domésticos, são: 

 Bonito; 

 Dourados; 

 Três Lagoas. 

Do fluxo total de passageiros que utilizam os meios de transporte rodoviário e aéreo em MS 
no período de 2007-2017, a maioria, ou seja, 70% dos turistas ou 57.961.563 são oriundos do 
transporte  rodoviário intermunicipal de passageiros. 

  



 

2. CHEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONAIS EM MATO GROSSO DO 
SUL POR TODAS AS VIAS DE ACESSO  

Os dados referentes às chegadas de turistas internacionais não residentes em MS 
foram obtidos junto ao Ministério do Turismo (MTur) e os conceitos teóricos e 
metodológicos são decorrentes do manual das Recomendações Internacionais para as 
Estatísticas de Turismo (RIET 2008), divulgado pela OMT e também da Lei n.º 6.815, 19 
de agosto de 1980 - Lei de Estrangeiros. 

A estimação do número de turistas que vieram ao MS tem como principal fonte de 
dados os registros de migração cedidos pela Polícia Federal, coletados nos postos de 
fronteira aérea, terrestre, marítima e fluvial. 

Os dados disponíveis abrangem apenas os não residentes1 que se enquadram nos 
conceitos2 de turismo e das variáveis viajante, visitante e turista, nos casos, 
internacionais, segundo a RIET 2008. 

Considerando o total do período, 2007-2017, fica evidente que quase a totalidade dos 
turistas internacionais (99,71%) chegam em MS pela via terrestre.  

E de todos os turistas internacionais que chegam por qualquer via de acesso, seja 
terrestre, aérea, fluvial ou marítima, 54% desse total são bolivianos, 33% paraguaios e 
4% peruanos. Os demais 9% são de outros países. Pode-se ainda inferir que no último 
ano da séria, 2017, quando comparado com o primeiro ano da série, 2007, a 
participação relativa de chegadas de turistas desses 3 países aumentou em 9%. Isso 
quer dizer que outros países perderam participação no Turismo Internacional de MS. 
Por exemplo, da América Latina: Argentina, Chile e Colômbia. Da Europa: Reino Unido, 
Alemanha e França.  

As 3 maiores quantidades de chegadas de turistas de países de residência permanente 
em MS, por todos os tipos de via de acesso são, respectivamente: Bolívia, Paraguai e 
Peru. 

  

                                                           
1 LOCAL DE RESIDÊNCIA PERMANENTE: É o local geográfico onde uma determinada pessoa reside habitualmente e que concentra 

seus interesses econômicos (país, estado, município de residência habitual). 
2 TURISMO: Compreende as atividades realizadas pelos visitantes durante sua viagem a um destino fora de seu entorno habitual, 
por uma duração inferior a um ano, com qualquer finalidade (lazer, negócios ou outro motivo) que não seja empregado por uma 
entidade (empresa/instituição) residente no país ou lugar visitado. (RIET - § 2.9). TURISTA: É considerado turista um visitante que 
inclui pernoite em sua viagem. (RIET 2008 - § 2.13). VIAJANTE: É toda pessoa que se desloca entre duas localidades geográficas 
distintas por qualquer motivo ou duração. (RIET 2008 - § 2.4). VISITANTE: É a pessoa que viaja a um destino fora do seu entorno 
habitual, por uma duração inferior a um ano, com qualquer motivo principal (lazer, negócios ou outro motivo) que não seja 
empregado por uma entidade (empresa/instituição) residente no país ou lugar visitado. (RIET 2008 - § 2.9). 



 

3. CHEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONAIS EM MATO GROSSO DO 
SUL POR VIA DE ACESSO TERRESTRE 

Considerando que a maioria quase absoluta de turistas estrangeiros chegam em MS 
por via terrestre, as 3 maiores quantidades de chegadas desses turistas estrangeiros 
em MS por meio dessa via de acesso, no período de 2007-2017, totalizam 573.774, 
sendo: Bolívia, 339.919 (53,97%); Paraguai, 25.371 (33,10%); e, Peru, 208.484 (4,03%). 
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