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A extensa planície do Pantanal Mato-grossense localizada na região 

Centro-Oeste do Brasil possui características fluviométricas e geomoforlógicas 

particulares, a sua área de abrangência é de aproximadamente 17 milhões de 

hectares, indo além da fronteira política do país enquadrando-se entre os 

paralelos de 16º e 22º de latitude Sul e os meridianos de 55º e 58º de longitude 

Oeste. Uma região permanentemente alagada, com áreas sujeitas à inundação 

cuja duração e extensão do alagamento dependem da altura da lâmina de água.  

Devido aos períodos de seca e enchentes a extensão da planície se altera, sendo 

banhada pela bacia hidrográfica do rio Paraguai de aproximadamente 

500.000km2, drenada por doze rios e caracterizada por um baixo índice de 

declividade (Garcia, 1981; Costa, 1999; Takahashi et al., 2009).  

O Pantanal abrange o sul de Mato Grosso, o noroeste de Mato Grosso 

do Sul, ambos Estados do Brasil, também engloba o norte do Paraguai e leste da 

Bolívia (que é chamado de chaco boliviano). A planície do Pantanal em Mato 

Grosso do Sul é formada por nove municípios, Aquidauana, Bodoquena, 

Corumbá, Coxim, Ladário, Miranda, Sonora, Porto Murtinho e Rio Verde. Em Mato 

Grosso Essa planície abrange os municípios de Barão de Melgaço, Cáceres, 

Itiquira, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Santo Antônio do Leverger e 

Lambari D’Oeste (Agrosoft Brasil, 2008; Carvalho et al., 2010). 
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A maior parte da cobertura vegetal ainda é nativa (88,78%) sendo que 

ação antrópica agiu somente numa pequena área (11,7%). O Pantanal Mato-

grossense é um dos ecossistemas mais conservados do país (Takahashi et al., 

2009). 

Os solos do Pantanal Mato-grossense geralmente são agrupados 

conforme a natureza dos sedimentos dos rios que os formam e determinam a 

fertilidade do solo.  

A literatura evidencia que o gado bovino desde o período colonial 

estava inserido no Pantanal, sendo que povos indígenas foram considerados 

como os primeiros criadores da região, como se verá mais adiante neste estudo.  

As propriedades pecuaristas existentes ainda hoje no Pantanal 

Matogrosso são classificadas como latifundiárias, a maioria dedica a pecuária 

extensiva, sistema em que o gado é mantido no pasto, geralmente nativo. Sendo 

que nos períodos de cheias, são conduzidos a parte alta do Pantanal para não se 

afogarem na planície que fica totalmente alagada.  

Em relação a essa questão, Takahashi et al. (2009) salientam que 95% 

da região são propriedades privadas, cuja atividade produtiva é baseada na 

bovinocultura de corte (80%), isso há mais de 250 anos, ou seja, desde a 

introdução do gado bovino ainda no período colonial na região. Em função dos 

períodos de cheias a pecuária bovina de corte desenvolvida no Pantanal faz uso 

de criatórios naturais extensivos com o manejo pautado justamente no regime de 

enchentes.  

Rossetto (2010) lembra que as propriedades surgidas no Pantanal 

Mato-Grossense resultaram do sistema de sesmaria, em que extensas áreas de 

terras eram doadas, visando à implementação da agricultura e da pecuária, 

atividades produtivas em destaque no período colonial quando o sistema de 

sesmaria prevalecia. A prática de pecuária extensiva tradicional em que o 

rebanho bovino era criado nos campos de vegetação nativa vigorou até 

recentemente no Pantanal Mato-Grossense e, devido aos períodos distintos e 

marcantes de cheia e seca que regulam as práticas econômicas e sociais da 

região, os produtores conviviam com um calendário sazonal.  

Grandes mudanças ocorreram na região estudada, em face da 

globalização da economia, aliada às transformações na estrutura fundiária 
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regional, sinalizado que o Pantanal necessita ajustar o modelo econômico às 

reais demandas da sociedade, levando em consideração seu potencial produtivo, 

mas com enfoque na conservação da biodiversidade no cenário internacional. 

Para ser competitiva, a unidade de produção deve além de possuir uma área 

suficiente ser também eficiente. A pecuária extensiva faz parte da história de 

ocupação e fixação do homem a região do Pantanal Mato-Grossense, sendo que 

as problemáticas e as dimensões que a pecuária pode alcançar dependem da 

maneira como o meio reage e responde, em forma de fenômenos que podem 

afetar o modo de produção adotado na região. 

A pesquisa compreende abordagem dialética, pois sua postura leva a 

compreender que dados subjetivos (significados, intencionalidade, interação, 

participação) e dados objetivos (indicadores, distribuição de frequência e outros) 

são inseparáveis e interdependentes. Ela permite criar um processo de dissolução 

de dicotomias: entre quantitativo e qualitativo; entre macro e micro; entre interior e 

exterior; entre sujeito e objeto (Minayo, 2002). 

Segundo Barros (2006) a dialética é a arte de bem discutir, com o 

objetivo de ensinar regras e preceitos para bem conduzir a razão na aquisição e 

exposição do conhecimento. Que penetra o mundo dos fenômenos através de 

sua ação recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e da mudança dialética 

que ocorre na natureza e na sociedade. O método de procedimento, histórico-

comparativo, que consiste em investigar coisas ou fatos e explicá-los segundo 

suas semelhanças e suas diferenças.  

Fez-se uso de procedimentos descritivos e comparativos. De acordo 

com Minayo (2010), os estudos descritivos pretendem descrever com exatidão, os 

fatos e fenômenos de determinada realidade, através da análise documental. 

Sendo que nos estudos descritivos, o pesquisador precisa ser capaz de definir 

claramente o que deseja medir, de encontrar métodos adequados para essa 

mensuração, a definição clara de determinada população. Os estudos descritivos 

podem utilizar os vários métodos de coletas de dados, a exemplo das entrevistas, 

questionários e observação participante.  

Para alcançar os objetivos propostos neste estudo foram utilizados 

alguns métodos de pesquisa, tais como: pesquisa bibliográfica, roteiro de 

pesquisa (entrevista semiestruturada,e pesquisa documental) 
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Para desenvolver a pesquisa bibliográfica buscaram-se dados em 

arquivos públicos, Secretaria de Agricultura e Fazenda, Instituto de Defesa 

Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA), Instituto Mato Grossense de 

Economia Agropecuária (IMEA), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado 

de Mato Grosso (FAMATO) bem como em bibliotecas, inclusive virtuais, através 

dos seguintes descritores: cadeia produtiva, região, território, espaço, Mato 

Grosso, Cáceres, pecuária, gado bovino, economia rural, municípios pantaneiros, 

os quais ofereceram subsídios necessários e relevantes para fundamentar 

teoricamente este estudo.  

Os dados foram coletados nas bibliotecas indexadas e por diferentes 

fontes de pesquisa, trabalhos estes presentes em livros, manuais e teses 

publicadas sobre o assunto a nível nacional e internacional por conceituadas 

instituições. Foram coletadas as coordenadas geográficas de cada propriedade 

explorada a partir dos arquivos do INDEA, possibilitando assim através do 

programa Arc Gis a plotagem dos dados referidos e a construção do mapa da 

área de estudo.   

As propriedades apresentadas nesta pesquisa foram selecionadas 

primeiramente a partir da quantidade de hectares (acima de 2500 ha), 

referenciando-se aos dados do INDEA-MT (2010), onde no município de Cáceres 

há 104 propriedades acima de 2500 ha. E ainda de acordo com INDEA-MT 

algumas dessas 104 propriedades não fazem o uso da pecuária, estariam 

completamente vazias ou estão em momento de partilha (herança), ou ainda se 

encontravam alagados apresentando assim alguns obstáculos para que o roteiro 

fosse aplicado. Mediante a estes obstáculos às propriedades apresentadas na 

dissertação fora selecionadas para que pudessem sanar as dúvidas e alcançar 

aos objetivos propostos, haja vista a pesquisa ser em médias e grandes 

propriedades do Pantanal norte Mato-grossense. 

Desta forma foram entrevistados, utilizando o roteiro de pesquisa, 

representantes do INDEA, alguns proprietários de fazendas que possuem 

residência no município de Cáceres (médias e grandes propriedades do alto e 

baixo Pantanal), responsáveis de frigoríficos, comerciantes locais (supermercados 

e distribuidoras de carne), onde puderam contribuir com dados/informações para 

o desenvolvimento desta pesquisa. 
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Foram realizadas pesquisas exploratórias in loco entre os dias 21 de 

fevereiro a 03 de março de 2011 na II Expoinel Mato Grosso Indoor – Exposição 

Internacional Nelore que ocorreu em Cuiabá-MT. Foram realizadas pesquisas 

exploratórias in loco também nos dias 16 e 20 do mês de junho de 2011, período 

em que se aplicou o roteiro da pesquisa (ver anexo) com aproximadamente 13 

pessoas, dentre as quais: 11 fazendas, entrevistas aplicadas aos pecuaristas ou 

administradores da propriedade, (quadro 1); 1 representante de frigorífico; 2 

comerciantes locais( supermercados e distribuidores de carne) e  1 abatedouro os 

quais forneceram dados relevantes que serão apresentados nos resultados desta 

pesquisa.  

As propriedades foram selecionadas em conformidade com os dados 

do INDEA-MT. A priori foram selecionadas as 11 propriedades a partir do seguinte 

critério: número de hectares que formam a propriedade, conforme demonstra o 

quadro 1.  

Quadro 1: Propriedades Localizadas no Município de Cáceres/MT de Médio e 
Grande Porte Selecionadas para Aplicação do Roteiro de Pesquisa 

Fazenda Área (Ha) Nr. Setor 

I 2500 2 

II 4000 2 

III 5000 1 

IV 5000 2 

V 10000 2 

VI 17152 6 

VII 22000 1 

VIII 22511 1 

IX 22657 1 

X 24000 1 

XI 36000 1 
Fonte: INDEA - Adaptado Carvalho, 2011. 

1.1. Localização da Área de Estudo 

A área de estudo está situada no Pantanal Norte Mato-grossense, no 

município de Cáceres e de acordo com Avelino (2006) localiza-se no sudoeste de 

Mato Grosso, no ponto de confluência entre o rio Paraguai (margem esquerda) e 

as rodovias BR-070, BR-174 e BR-364. Fica na microrregião do Alto Pantanal, na 
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fronteira do Brasil com a Bolívia, a 16°04’14’’ de latitude sul em relação ao 

Equador e a 57°40’44’’ de longitude oeste em relação ao meridiano de Greenwich.  

 

Fonte: Elaborado por Malhado, Simone. Organizado por Carvalho, Kelly 2012 

Figura 1: Localização da Área de Estudo 

 

A figura 1 acima evidencia através do programa de 

georreferenciamento Arc Gis a localização das propriedades bem como 

abatedouto e frigorífico. 

5.1. Estrutura Fundiária e Origem dos Pecuaristas 

Moreno (2007,) cita a questão agrária como uma discussão bem antiga 

no Brasil, pode-se dizer que o problema referente à má distribuição de terras se 

iniciou ainda no Brasil - Colônia quando por meio das Sesmarias (1500/1822) se 
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concedia o acesso a terra, mantendo-as nas mãos dos senhorios até o fim do 

século XVI. 

O governo criou, em 1850, a Lei de Terras n° 601, que garantia a 

venda de terras em leilões, também relatava que todo recurso derivado desses 

leilões serviria para custear a vinda de novos imigrantes europeus e asiáticos 

para trabalhar no Brasil. As terras transformaram-se em símbolo de poder e 

acentuou as desigualdades fundiárias no Brasil. 

Rossetto (2004) declara que com a divisão do Estado de Mato Grosso 

em 1977, os projetos de colonização pública e privada foram impulsionados, e a 

as áreas pantaneiras começavam a serem alvos de programas governamentais, 

visando o desenvolvimento e integração econômica ao restante do País. As 

políticas públicas estimulavam a ocupação como alternativa de resolução das 

questões fundiárias que assolavam o centro-sul do País. 

Atualmente, a 55% dos pecuaristas produtores de gado bovino para 

corte na região estudada é originada de migrantes que vieram de outras 

localidades do País, essa realidade deve-se inicialmente ao período denominado 

Marcha para o Oeste em que o governo fornecia terra como incentivo para 

ocupação dos espaços “vazios” na região centro-oeste, inclusive no Estado de 

Mato Grosso. O que resultou a maioria da terra em mãos de poucos.  

Um exemplo claro de concentração de terras foi a Fazenda 

Descalvados em Cáceres MT. Devido a sua atuação na Guerra do Paraguai, João 

Carlos Pereira Leite recebeu em forma de doação as terras nas quais construiu 

em 1886 a Fazenda Descalvados (MATO GROSSO, 2012).  

De acordo com Domingos Sávio da Cunha Garcia (in Jornal do Oeste, 

2011) o nome trata-se de uma corruptela de Escalvado, uma elevação 

montanhosa à margem do rio Paraguai – chamada de Morro do Escalvado até a 

primeira metade do século XIX, hoje conhecido como Morro Pelado.  

Em seu apogeu a Descalvados produzia em média 200mil cabeças de 

gado e abatia entre 20 a 30 mil rezes por ano, a fim de produzir caldo de carne 

exportado para Europa, enquanto o charque era produzido somente para 

consumo interno. décadas depois Jayme Cibils Buchareo tornou-se proprietário 

da Descalvados, quando então se associação a um grupo belga transformando a 

propriedade em uma indústria extrativista e especialista na produção de caldo de 
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carne bomillon e extrato sólido de carne, tudo era exportado para a Europa. 

Desde 1952 Luís Antônio Lacerda é o proprietário da Fazenda Descalvados, após 

seu falecimento em 1992 os herdeiros abandonaram a propriedade. Em 2001 foi 

tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a partir 

de então os herdeiros reformaram-na e transformaram-na em pousada (JORNAL 

DO OESTE, 2011; MATO GROSSO, 2012). 

A Descalvados, após o falecimento do Sr. Luis Antônio Lacerda em 

1992, teve parte de sua extensão territorial fragmentada e vendida, formando 

novas fazendas como as apresentadas na figura 7. 

 

 

Fonte: Coleta de Dados em Campo/2011. Org. CARVALHO, 2011 

Figura 7: Fazendas Originadas da Fazenda Descalvados  

De acordo com Rossetto (2004), a casa principal transformou-se em 

pousada. Nesse contexto observamos a aquisição das propriedades, ora por 

herança, compra e venda.  

A tabela 2 evidencia que 55% dos proprietários das fazendas 

estudadas vieram de outras regiões do Brasil ou de outro país, por isso, não são 

considerados pantaneiros propriamente ditos, apesar de terem se fixado a muitos 

anos na região pantaneira do rio Paraguai.  
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TABELA 2: Região de Origem dos Proprietários das Fazendas e dos Frigoríficos 

Estudados   

Fazendas/ Frigoríficos Brasil* MT** País 

I ----- MT ----- 

II  e III RJ ----- ----- 

IV ----- ----- Portugal (reside no RJ) 

V MG ----- ----- 

VI e VII SP ----- ----- 

VIII, IX e X SP ----- ----- 

XI ----- MT ----- 

Frigorífico 1 ----- MT ----- 

Frigorífico 2 ----- MT ----- 

Total  04 05 01 

Percentual (%) 44 45 11 

*Oriundo de outro Estado. 
**Oriundo de outro município em Mato Grosso (exceto Cáceres/Pantanal) 
Fonte: Coleta de dados em Campo/2011. Org. CARVALHO, 2011.  
 
 

Conforme observado na tabela 2 que 44% dos proprietários são 

originários de outras regiões do Brasil, como São Paulo e Minas Gerais; 11% de 

outro país e 45% são oriundos de outros municípios do Estado de Mato Grosso. 

Os entrevistados enfatizam que os proprietários da região, conforme se apontou 

na figura 8 - 100% não são originários da região pantaneira, portanto, mesmo 

vivendo no Pantanal não são pantaneiros tradicionais, pois nasceram e foram 

criados em outras regiões, chegaram ao Pantanal Mato Grossense “homens 

feitos, fixando-se a terra 

O entrevistado I, mesmo não tendo nascido no pantanal mato-

grossense, se considera um pantaneiro, como se observa em sua fala:  

O pantaneiro não é mais como antigamente, quem está hoje no Pantanal 
não nasceu aqui. Veio de fora, são pessoas que tem outra renda e aplica 
em suas fazendas. Os impostos cercam o fazendeiro, é um imposto em 
cima do outro. E como não tenho outra fonte de renda, irei vender uma e 
já dividir entre os filhos. Antes o pantaneiro morava na fazenda e vinha 
até a cidade 2 vezes ao ano, para pagar impostos e fazer compras, 
mantimentos... E voltava a fazenda. Mas hoje deste pantaneiro 
tradicional sobra mais ou menos de 2 a 5%, o resto veio tudo de fora.  

 Por isso, aos poucos os costumes, as tradições, o estilo de vida do 

pantaneiro vem se modificando, pois o pantaneiro de hoje não é o mesmo do 

passado, nascido e criado na região. 
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Esse aspecto foi bem contextualizado no capítulo II desta dissertação, 

em que se evidenciou a partir dos relatos históricos a ocupação do Estado se deu 

por migrantes de diversas regiões do país, inicialmente vieram os bandeirantes 

(período colonial). Depois os paulistas, sulistas, mineiros em busca da terra 

prometida pelos projetos de governos que visavam ocupar os ditos “espaços 

vazios” ainda existentes em Mato Grosso.  

O Pantanal da região de Cáceres tem as suas terras em mãos de 

migrantes o favorecimento de aplicações de técnicas (obtendo transformações 

substanciais nas formas de produção, através da introdução de máquinas, de 

insumos químicos e cultura de novas variedades) para venda do gado, bem como 

forma de agregação de valores do mesmo e não o uso tão somente de 

subsistência como outrora.  

A forma de como eram praticadas a organização da propriedade bem 

como o manejo do gado delineava-se conforme padrões de produção e consumo 

a partir da cultura, ambiente natural e de sua historicidade (ROSSETTO, 2004). 

Portanto a utilização de técnicas tradicionais nos sistemas de manejo cai em 

desuso, seja pela introdução da economia de mercado, pela desorganização do 

grupo social ou pela substituição de outros sistemas impostos pela modernidade.  

Oliveira (2008) enfatiza a compra de terra no capitalismo sendo a 

compra antecipada de renda da terra e a concentração de terra é característica 

deste sistema de produção. Quanto mais concentrada for a terra, maior é o poder 

de extração da mais valia em forma da renda da terra. 

O município de Cáceres possui de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística/IBGE (2010) 35.876 endereços (domicílios), sendo que 

4.843 são rurais, e segundo dados do INDEA(2010) apenas 66 proprietários são 

donos de terras com mais de 2.500 ha. Evidenciando assim a concentração de 

terra sendo uma das características do Pantanal na região de Cáceres.  

Segundo o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64) latifúndio é o imóvel rural 

que, com área igual ou superior ao módulo rural, é inexplorado ou explorado 

inadequada ou insuficientemente, ou ainda porque tem grande dimensão a ponto 

de ser incompatível com a justa distribuição da terra. O módulo rural tem a 

mensuração de 100 hectares, portanto,  
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O Instituto Humanistas Unisinos (2011) enfatiza que Mato Grosso é um 

dos principais polos do agronegócio no país em que a má distribuição da terra 

prevalece. No total, 3,35% dos estabelecimentos, todos acima de 2.500 hectares, 

detém 61,57% das terras. Na outra ponta, 68,55% dos estabelecimentos, todos 

até 100 hectares, somente ficam com 5,53% das terras (WERNER apud Instituto 

Humanitas Unisinos, 2011). 

Mato Grosso é o estado com o maior número de latifúndios no país, 

8.428 propriedades que abocanham 69% do território estadual. Cada uma com 

mais de 3,5 mil hectares (um hectare equivale a um campo de futebol), elas são 

8,9% do total de imóveis registrados (Portal de Mato Grosso, 2012). 

No que se refere às propriedades estudadas na região de Cáceres/MT, 

a tabela 3 evidencia que foram adquiridos por meio de herança ou compra/venda. 

TABELA 3: Forma de  Aquisição das Propriedades Estudadas 

Propriedade Tipo de Aquisição Área (Ha) 

I Herança do pai 2.500 

II Compra/Posse do Governo 
Federal 

4.000 

III Herança do pai 
 

5.000 

IV Compra e Venda 5.000 

V Herança do pai 10.000 

VI Herança do pai 17.152 

VII  Compra e Venda 22.000 

VIII Compra e Venda 22.511 

IX Compra e Venda 22.657 

X Herança do pai da esposa 24.000 

XI Compra e Venda 36.000 

Fonte: Coleta de Dados em Campo/2011. Org. CARVALHO, 2011.  
 

Observa-se que dos atuais fazendeiros o acesso a propriedade foi de 

outros que já faleceram, compra e venda, ou em fazendas adquiridas por 

herança. Representando 36% apenas em obtenção por herança e 45% e compra 

e venda. 
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5.1.1 Relações de Trabalho  

A dinâmica das relações de trabalho no campo é passível de longas 

discussões em debates acadêmicos e políticos. A predominância do trabalho 

escravo, seguidas pelo modelo de colonato, até o surgimento dos volantes rurais 

e o avanço expressivo da maquinaria, mostra que o trabalhador rural na historia 

do Brasil tem múltiplos nexos sociais. 

Nas áreas rurais do Pantanal mato-grossense, caracterizadas pela 

presença de médias e grandes propriedades, desenvolve-se a pecuária em fase 

de tecnificação com pequena absorção de mão de obra. O município de Cáceres 

tem o 5º maior rebanho bovino do País, alcançando 800mil cabeças (IBGE, 

2010), registrando aproximadamente 1.757 empregos formais no setor 

agropecuário distribuídos em 474 estabelecimentos, estes dados são referentes 

ao período de janeiro a agosto do corrente ano de 2010. E para a manutenção 

destes estabelecimentos encontram-se como trabalhadores formais 

aproximadamente 690 trabalhadores apenas em Cáceres (Carvalho; Lima; 

Rossetto, 2010). 

Rossetto (2004) constata que poucos são os trabalhadores rurais 

contratados como permanentes, ou seja, com vínculo de emprego e contrato de 

trabalho por prazo indeterminado. Todavia, a realidade social está na contramão 

da história haja vista a conquista pretérita de direitos trabalhistas e previdenciárias 

garantidos pelo Estatuto do Trabalhador Rural (Leis n.° 4.214/63 e n.° 5.889/73) e 

pela Constituição da República de 1988, que equiparou trabalhadores urbanos e 

rurais.   

As propriedades, no geral, trabalham com número reduzido de 

trabalhadores, geralmente são: um tratorista, uma cozinheira, um praieiro 

(responsável pela sede e extração de leite); um vaqueiro e dois capatazes. 

Também fazem uso de mão de obra temporária, com pagamento entre R$ 25,00 

(vinte e cinco reais) e R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por dia, livre de alimentação.  

As propriedades estudadas desenvolvem suas atividades produtivas 

com um número bem reduzido de trabalhadores formais, isso se deve em parte 

pela mecanização (para plantio e manutenção do pasto, por exemplo) que aos 

poucos, gradativamente está sendo inserida nas propriedades estudadas e outro 
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fator preponderante são os pecuaristas preferirem os serviços de diaristas 

principalmente em épocas de manejo do gado, e das vazantes e secas do 

Pantanal. 

Em relação aos diaristas o administrador T. teceu o seguinte 

comentário:  

A maioria dos diaristas não querem trabalhar. O governo ajudou muito 
com terra, com casa, cesta básica, seguro desemprego. E as leis 
trabalhistas obrigam a mecanização do estabelecimento agropecuário.  

Talvez seja por este motivo que alguns administradores preferem 

contratar bolivianos, como se pode observar:  

Prefiro os bolivianos, pois eles trabalham 30 dias sem problemas (é na 
informalidade), já os cacerenses trabalham duas semanas, já estão com 
o dinheiro na mão e resolvem ir embora, com desculpas de alguém na 
família doente. Com os bolivianos eu dou toda a assistência, levo e trago 
eles para cá, e se ficar doente corro com eles para o hospital. Aqui eu 
tenho direito a pasto para 100 cabeças, tenho 30 e os outros 70 pego de 
parceria com a Floresta. De recria e engorda e isto começou do ano 
passado pra cá. Do meu já vendi e repus, não pago sal, pasto, vacina, 
tudo são deles e o meu lucro é muito bom” (Entrevistado II).  

As atividades laborais exercidas por estes trabalhadores 

eventualmente podem se confundir, o capataz é responsável por algumas tarefas 

domésticas relacionadas à organização e funcionamento da casa ou sede da 

fazenda, do trabalho dos peões, da relação de insumos a serem comprados, e do 

trato com animais, Geralmente, o capataz reside no local, na própria casa dos 

patrões ou em uma residência destinada a sua família (casa do caseiro), devido 

suas atribuições exigirem certo nível de confiança, o capataz é um trabalhador 

formal. 

O tratorista tem habilidade técnica no manuseio do trator, em relação 

aos peões tem maior tempo de estudo, contudo, também não alcança a 

conclusão do ensino fundamental e médio. Esse profissional trabalha com a 

máquina do fazendeiro, podendo ser temporário ou definitivo, ou melhor, formal 

ou informal. É comum ainda, que um dos peões exerça esta função quando 

devidamente habilitado.  

Os peões desenvolvem um dos trabalhos mais pesados na fazenda, 

como por exemplo: roçar extensas invernadas, levantar e arrumar cercas, cuidar 

do gado, domar cavalos etc. Os peões são os trabalhadores em maior número 
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dentro dos estabelecimentos rurais, assim sendo, os fazendeiros optam por ter 

poucos como “fixos” e a maior parte, temporários, para reduzir os custos com a 

folha de pagamento. Na informalidade, os peões são remunerados em R$ 25,00 

por dia de serviço e tem alimentação fornecida pelo empregador, e instalação (se 

for pernoitar na propriedade) quando necessária. 

O administrador da fazenda é o profissional com maior nível de 

escolaridade (podendo ou não ser nível superior) a ele incumbe da administração 

do empreendimento, a contratação e o pagamento de pessoal, a compra de 

insumos e de outros recursos necessários para a manutenção da fazenda e da 

produção, também se relaciona com contadores, engenheiros, veterinários, 

advogados e outros profissionais, bem como representantes do poder público 

(INCRA, SEMA, INDEA etc.).  

Das fazendas estudadas, pode-se dizer que 95% disponibilizam aos 

seus trabalhadores horta onde essa produção geralmente é destinada a 

alimentação dos trabalhadores, pode-se dizer que é uma forma de valorizá-los e 

contribuir com a saúde dos trabalhadores, por ser produtos livre de agrotóxicos. O 

gráfico evidencia a utilização da propriedade para a criação de animais/hortaliças: 

 
Fonte: Coleta de Dados em Campo/2011. Org. CARVALHO, 2011 

Figura 9: Gráfico da Produção /Criação Para Consumo na Propriedade 

As propriedades estudadas mantêm a produção de animais de 

pequeno porte e plantações, conforme figura 8, destinada ao consumo dos 

trabalhadores, administradores e proprietários. Sendo mais de 75% o uso do 

plantio de hortaliças / verduras e legumes entre as propriedades, seguido de 55% 

com a criação de galinhas, 33% de plantio de frutas, 22% de criação de porco e 
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gado e 11% criam patos e cabras. Lembrando que foram submetidos ao roteiro de 

pesquisa a 10 propriedades do município de Cáceres-MT.  

Outro fator preponderante é o uso da terra para a criação de gado 

destinado aos funcionários da fazenda. Haja vista que não participam dos lucros 

da fazenda com a venda do gado, mas o proprietário disponibiliza gados para 

serem abatidos na própria fazenda e consumidos pelos funcionários da mesma. 

5.1.2. Sobrevivência Econômica do Pecuarista no Pantanal 

Conforme alguns relatos dos produtores entrevistados, no século 

passado, próximo à década de 1970 com apenas 40 vacas se conseguia pagar 

faculdade dos filhos na capital de Mato Grosso, hoje, com mil vacas não se 

consegue, isso devido aos aspectos econômicos, impostos, encargos sociais 

entre outros problemas econômicos que afligem a cadeia produtiva de gado 

bovina, como por exemplo: queda do preço, exigências do governo e até mesmo 

dos compradores quando ao manejo que tornam os custos mais elevados, e 

assim sucessivamente. Dado que demonstra que os proprietários não mais vivem 

somente da criação de gado, pois como se observa na tabela 5, 76% dos 

proprietários possuem outra atividade laboral que geram renda e somente 22% 

vivem da produção de suas fazendas.  

TABELA 5: Atividade Econômica Desenvolvida Pelos Proprietários da Área 

Estudada Como Fonte Complementar de Renda 

Entrevistados Atividade Econômica Desenvolvida  

Proprietário  I Não 

Proprietário II Aposentado da Marinha( pai), Engenheiro Eletrico ( filho) 

Proprietário III Comerciante-Loja de Móveis 

Proprietário IV Não 

Proprietário V Industria Química 

Proprietário VI Comerciante-Supermercado 

Proprietário VII Comerciante- Distribuidora 

Entrevistado VIII Comerciante – Supermercado - Loja de Materiais Construção 

Proprietário IX Não 

Fonte: Coleta de Dados em Campo/2011. Org. CARVALHO, 2011. 

A tabela 5 mostra que o proprietário da fazenda possui outra fonte de 

renda para que possa ajudar com as despesas da propriedade, tornando assim 
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mais viável a sua permanência no Pantanal da região de Cáceres-MT. Outro fator 

que influência é o nível de escolaridade, pois de acordo com Rossoni (2009) a 

escolaridade permite determinar a capacitação do indivíduo para o trabalho e 

exercício da cidadania, ainda influencia na percepção da margem de lucro 

estimulado pelo conhecimento dos instrumentos de controle dos administradores 

e proprietários que possuem o segundo e terceiro grau de instrução educacional. 

A tabela 6 evidencia o grau de escolaridade dos entrevistados: 

TABELA 6: Nível de Escolaridade dos Proprietários  

Proprietário Nível de escolaridade 

Proprietário  I Médio 

Proprietário II Superior 

Proprietário III Médio 

Proprietário IV Médio 

Proprietário V Superior 

Proprietário VI Médio 

Proprietário VII Médio 

Entrevistado VIII Superior 

Proprietário IX Fundamental 

Fonte: Coleta de Dados em Campo/2011. Org. CARVALHO, 2011. 

 

Vale ressaltar que as propriedades estudadas são administradas por 

terceiros, pois os proprietários geralmente residem na cidade de Cáceres ou em 

outros estados do país e desenvolvem outras atividades rentáveis. Portanto, 

como se pode observa na tabela 6, os administradores em sua maioria possuem 

apenas o segundo grau completo, o que indica, de certa maneira, requalificação e 

recapacitação dos mesmos, para que consigam gerenciar com mais eficiência e 

qualidade a produção das fazendas. 

 Além disso, o nível escolar influencia na gestão e tomadas de 

decisões relacionadas ao gerenciamento e manejo das atividades e produção das 

fazendas. Além do que, acredita-se ser um aspecto relevante a preocupação com 

a conversação e preservação do meio ambiente na localidade do Pantanal Mato 

Grossense estão às fazendas objeto desta dissertação. 

Acredita-se que os produtores que possuem nível superior são os que 

apresentam maior margem de lucro.  



16 

Os produtores que possuem o segundo grau têm uma tendência maior 
de procurar ou realizar estudos sobre viabilidade de formas jurídicas e 
planejamento tributário, entretanto, a utilização dessas ferramentas ainda 
é pouco praticada em todos os níveis de escolaridade (ROSSONI, 2009, 
p. 95). 

Ora, geralmente os administradores que possuem apenas o segundo 

grau, não detém conhecimentos específicos e fundamentais ao gerenciamento da 

propriedade, tais como os relacionados a legislação (tributária, ambiental, 

trabalhista, entre outras), muitas vezes buscando auxílio de profissionais 

competentes como contabilistas e advogados. Neste contexto, a educação 

continuada se faz relevante inclusive para os proprietários e administradores das 

propriedades pesquisadas, para que possam melhorar a produção e alcançar 

maior margem de lucro e rentabilidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pecuária pantaneira, por assim dizer, acompanhou a exploração do 

ouro. Ao findar o ciclo do ouro, a pecuária se expandiu na região do Pantanal, 

sendo que suas práticas de manejo se adaptaram as peculiaridades da região.  

A inserção do gado bovino na região pantaneira se iniciou ainda no 

período colonial, apesar das características geográficas da localidade, se 

manteve e perdura até os dias atuais. O gado é deslocado periodicamente ora 

para região do alto Pantanal, devido às inundações das planícies nos períodos 

chuvosos, ora para a parte do baixo Pantanal. Desde o princípio, o manejo 

adotado foi o de pastagem livre, usando a forrageira da região, particularmente 

nas áreas do baixo pantanal, em que se mostram mais nutritivas. Esse tipo de 

manejo é usado até os dias de hoje, porém com a inserção do pasto cultivado 

[capim-humidícula, capim-braquiarão (manduru) e capim-tanzânia (no baixo)]. 

A mão de obra representa um custo entre R$ 2.500 a R$ 5.000, 

conforme o número de trabalhadores e diaristas contratos pelas fazendas 

estudadas. Além disso, os encargos sociais previstos em lei são cumpridos, pois 

há uma preocupação em se combater o trabalho escravo, que ainda se faz 

presente e marcante no Estado de Mato Grosso.  

Apesar do isolamento e das dificuldades da região, a pecuária se 

expandiu e chegou a representar 90% do rebanho do estado de Mato Grosso e 

6% do rebanho nacional. 

Além dos custos operacionais e produtivos, há investimento. 
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Enfim, a pecuária bovina de corte no Pantanal é desenvolvida em 

criatórios naturais extensivos com características de manejo pautadas pelo 

regime de enchentes. 

Como se verificou na pesquisa de campo realizada junto às 

propriedades localizadas no Pantanal da cidade de Cáceres, a partir das 

entrevistas realizadas com os administradores e proprietários, para se manter a 

pecuária na região é necessário as invernadas com pastagem e água 

disponibilizadas no período seco, pois estas ficam totalmente submersas no 

período chuvoso. Além de haver a necessidade de se buscar abrigo para o gado 

nas áreas mais altas.  

As especificidades geográficas da região, em particular das estradas e 

rodovias, acabam por elevar os custos da produção da pecuária de gado bovino 

de corte na região estudada. Pois a má preservação e manutenção dessas vias 

elevam os preços dos fretes, usados nos transportes de insumos e demais 

produtores necessários a realização do processo produtivo e operacional nas 

fazendas pecuaristas pesquisadas.  

A produção geralmente é vendida aos frigoríficos localizados no 

município de Cáceres, sendo esses responsáveis pelo pagamento do 

frete/transporte do animal vivo. Alguns pecuaristas desenvolvem outras atividades 

produtivas que geram renda, portanto, não dependem unicamente da 

lucratividade obtida com a produção do gado bovino de corte. Contudo, não foi 

esclarecido pelos entrevistados o valor da renda que obtêm com as outras 

atividades que desenvolvem, mas como ficaram evidenciados no capítulo IV desta 

dissertação, alguns são engenheiros, outros empresários (proprietários de 

supermercados e frigoríficos) o que pode ser peculiar da região o fato de criar, 

recriar, engordar, também abater e possuirem o comércio ( supermercado) para 

vender a  carne. 

No decorrer do estudo, ficou claro que os entrevistados na sua maioria 

possuem escolaridade de segundo grau, e que o nível escolar influencia na 

operacionalização, no conhecimento tributário e de impostos, bem como na 

margem de lucro obtida pela propriedade.  

Hoje o pantaneiro propriamente dito vem sendo substituído pelo 

migrante, geralmente oriundo do sudeste brasileiro, que compram ou herdam 
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fazendas pecuaristas na região pantaneira. Portanto, de certa maneira, os 

costumes e tradições pantaneiras vêm se perdendo com o passar dos tempos.  

Verifica-se então que o papel do pecuarista consiste em criar, recriar e 

engordar o gado, tendo todos os gastos com água, vacinas, formação de pasto, 

sal, ração, mão de obra, gastos com logísticas, pagamento de guias de transporte 

ao INDEA-MT, muitas vezes aplicação de alta tecnologia (fecundação in vitro) etc. 

Tendo os lucros reduzidos ao pagamento apenas das carcaças. Desta forma 

podemos verificar que elo da cadeia mais lucrativa são os frigoríficos e 

abatedouros, haja vista os subprodutos serem vendidos apenas pelos mesmos. 

Dessa forma os proprietários acabam sobrevivendo muitas vezes de 

outras fontes de renda, para manter a propriedade, e não apenas da pecuária, 

mas desde o período colonial tem se mostrado ainda viável para os pecuaristas 

que se fixaram na região pantaneira. 
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