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Considerando Mato Grosso do Sul e suas peculiaridades fisiográficas, 

locacionais e infraestruturais, bem como sua disponibilidade de recursos naturais e de 

matérias-primas, principalmente porque a prática das atividades econômicas tem se 

voltado ao agronegócio em grande escala, o que tem gerado sobrecarga à capacidade do 

meio ambiente se regenerar, é que se justifica a identificação e a mensuração da 

qualidade de vida e qualidade ambiental desse cenário de desenvolvimento econômico 

adotado pelo Estado. Assim, o presente estudo teve como objetivo geral analisar as 

condições socioeconômicas e ambientais do Estado procurando elucidar como a 

qualidade ambiental pode influenciar diretamente na qualidade de vida da população. 

Para isso, procurou-se verificar quais os índices que melhor explicam a qualidade 

ambiental, para, a partir daí, construir o Índice de Condição Ambiental (ICA) e o Índice 

de Desenvolvimento Socioeconômico Ambiental (IDSA) para os municípios de Mato 

Grosso do Sul. Os resultados mostraram que Mato Grosso do Sul possui ICA médio de 

55,9%, valor que pode ser considerado baixo para um Estado detentor de recursos 

naturais e onde se encontra a maior parte do Pantanal. Além disso, observa-se que 

50,63% dos municípios do Mato Grosso do Sul possuem valores para o ICA abaixo da 

média, o que agrava ainda mais a situação. O IDSA do Estado ficou em 268,0507, 

podendo ser classificado como instável. Aproximadamente 53,84% dos municípios 

ficaram abaixo da média estadual e apenas 3 (três) municípios do Estado conseguiram a 

classificação ótima. Conclui-se que o desenvolvimento de políticas públicas voltadas 

para o crescimento econômico de forma sustentável é vital para que a qualidade de vida 

e a qualidade ambiental sejam elevadas e beneficiem toda a população de Mato Grosso 

do Sul, influenciando positivamente o país todo. 

 
 


