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I N T R O D U Ç Ã O 

O importante da ciência nao é apenas compreender as 

leis do mundo objetivo para estar em condições de interpretá

-lo, mas em aplicar o conhecimento dessas leis para transfor

má-lo ativamente 1 • 

A Geografia é uma ciência humana, cujo objeto de es 

tudo e explicar na atualidade, as relações do homem e o espa

ço, mas um espaço que é social, ou ainda, é sócio-econômico. 

E é dentro desta concepção "transformadora da ciên

cia" que procuraremos desenvolver nosso trabalho, isto é, que 

procuraremos analisar a pecuária em Corumbá, não como um fen~ 

meno isolado, mas concebendo-o como a manifestação particular 

da universalidade. 

A pecuária no Pantanal, particularmente no 

pio de Corumbá, se desenvolve a partir de uma relação 

. , 
mun1c1-

homem-

-meio, mas uma relação concreta, cuja mahifestação podemos o~ 

servar na maneira como aquele espaço se organiza e se trans-

forma. E esta relação pode ser observada no des~nvolvimento do 

processo histórico manifesto em Corumbá. 

À medida que a sociedade se transforma, que o Capi

talismo se desenvolve, manifestam~se paralelamente alterações 

nesta relação e conseqUentemente se altera a organização do 

espaço. 

Com base nestas reflexões, partimos do princípio de 

que para atendermos o objeto de estudo da Geografia, isto 
~ 

e, 

a compreensão do espaço e da sua organização, é que devemos 

(1) TSE TUNG, Mao - "Sobre la Practica", in Obras Escogidas de 
Mao Tse Tung, tomo I, Ed.Fundamentos, Madrid, 1974. 
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encará-lo como a "materialidade" do processo de trabalho. Os 

homens, ao se organizarem para a produção, produzem ao mesmo 

tempo o espaço. 

Por isso, para que possamos compreender o espaço ne~ 

te sentido, partiremos para, de início, fazermos uma análise 

histórica do município de Corumbá e como as transformações his 

tórico-econômicas que se processam no mundo e particularmente 

no Brasil se manifestam. 

Esta discussão ºserá o objeto do primeiro capítulo de 

nosso trabalho, que estará completamente baseado ou sustenta-

do num trabalho inédito: MATO GROSSO E A HISTÕRIA: 1870-1928. 

(Ensaio Preliminar) de Gilberto Luiz Alves. 

·o desenvolvimento do tema proposto em nosso traba

lho dependeu em grande parte de levantamentos, o que nos faz 

ressaltar a importância da Estatística para a sua consecução. 

Não se ·trata de fazer dela um procedimento especial de racio

cínio mas, no dizer de Álvaro Vieira Pinto, 

"[ ••• ] uma técnica que utiliza, em condicões e proporc;oes 

variáveis, os procedimentos fundamentais da indução e da 

deducão. 112 

E ainda: 

"[ ••• ] A diferença fundamental entre a verdade dos pro

cessos indutivos e dedutivos, e.a que se alcanca com os 

métodos estatísticos, está em que, no primeiro caso, o 

critério de verdade e a prática social, a coincidência 

do pensamento com a experiência, da idéia com o fato, em 

condic;Ões rigorosas e precisamente determinadas. No se-

gundo, o critério de verdade é a ordem formal, resulta 

do correto cumprimento das operações que levam a um re

sultado aproximativo, expresso numa curva de probabili-

(2) PINTO, Ãlvaro Vieira ,... Ciência e Existência. Paz e .Terra, 
Rio de Janeiro, 1969, p. 415. 
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dade ou num valor midio atribuível a certa qualidade de 

um coletivo. 113 

~partindo de que"[ ..• ] é preciso refletir para me 

dir e nao medir para refletir114 ,é que nos preocupamos com o 

levantamento de informações que nos auxiliará na análise de 

nosso problema. Os dados obtidos serão analisados no capítulo 

segundo. 

A descrição e análise dos dados nos dará subsídios 

para a discussão da natureza das relações de produção, que se 

manifestam na produção da pecuária de corte no Pantanal e es

pecificamente em Corumbá. 

Procuraremos levantar sobre o desenvolvimento da p~ 

cuária nas diferentes regiões brasileiras, onde esta signifi

cativa importância, destacando o desenvolvimento "não linear", 

desigual da relação forças produtivas/processo de trabalho. ~ 

o que objP-tivamos desenvolver no capítulo terceiro. 

* * * * * 

(3) PINTO, Álvaro Vieira - Ciência e Existência, op. cit., p. 
4 1 7 • 

(4) LIPIETZ, Alaim. O Capital e seu Espaço, François Maspero, 
Paris, (trad.) '"".' p. 2. 
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e A p r T u L o 1 

A PECUÃRIA EM CORUMBÃ: HISTÕRICO. 

Corumbá, vasto município com 62.561 krn 2 , é urna área 

de povoamento muito antigo. No processo de ocupação do Panta

nal, foram estabelecidas numerosas fortificações, com o obje

tivo de concretizar a fixação do homem naquela área. Corumbá 

desempenha então, um papel relevante, pois até a sua fundação 

em 1778 as sesmarias concedidas desde 1727 nao conseguiram e-· 

fetivar sua ocupação, dado os numerosos ataques indígenas. 

Desde o início de sua ocupação, o Pantanal do muni

cípio de Corumbá caracterizou-se por grandes propriedades, a 

exemplo da Fazenda Firme, entre os rios Taquari, Paraguai e 

Negro, com posse legitimada em 27/06/189~ e com 176.853 hecta 

res. (fig. 1) 

Segundo Orlando Valverde, 

"[ ••• ] as sesmarias do Pantanal tinham em regra uma lé

gua de frente por três de fundo, o que representava um 

domínio de 13.068 hectares. Em regra, mais de uma para 

cada fazendeiro. 111 

Estas propriedades do Pantanal apresentavam dirnen

soes superiores àquelas localizadas nas áreas serranas ou do 

planalto no Mato Grosso, onde mediam em média entre 1.000 e 

3.000 hectares. Essa superioridade, cpnforrne Virgílio Correia 

Filho, serviria para compensar a área do Pantanal que durante 

as cheias ficava sob as águas. Orlando Valverde questiona tal 

justificativa, urna vez que mesmo no período das maiores enchen 

(1) VALVERDE, Orlando - "Fundamentos Geogrificos do Planeja
·mento Rural do Município de Corumbá". - iri Revista Brasilei 
ra de Geografia (separata), Rio de Janeiro, 34(1): 49-144; 
jan./mar. 1972, p. 106. 
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tes, área inferior a dois terços do Pantanal f ié.'a sob as águas, 

e ainda seus pastos brutos comportam um número maior de reses 

que os do Planalto2 • 

E o próprio Orlando Valverde lembra que: 

"Os latifúndios do Pantanal surgiram~·· em primeiro lu

gar, por uma tradição latifundiária, que não é só brasi . -
leira, mas latino-americana, remontando is origens ibé

rica~ • . Por outra parte, a concessão de sesmarias colos

sais estava de acordo com os objetivos do governo. Já 

que a soberania política se baseava no princípio uti -

possidetis, convinha entregar a cada um áreas imensas co 

mo fundamento para a dilatação das fronteiras no espaço 

vazio. t precrso ter sempre em mente que os próprios mem 

bros do governo eram também latifundiários. 113 

Até a Guerra do Paraguai, as fazendas do Pantanal 
.. 

eram enormes em areas, mas primitivas, vivendo numa economia 

quase totalmente fechada. Não se verificáva aí investimentos 

df;l capitais, o gado era criado pelo sistema do livre pastoreio, 

em pastagem naturais e as divisas das pr.opriedades eram os cur 

SOS d'água. 

A Guerra do Paraguai (1864-70) foi uma crise que de 

vastou o Pantanal. Em 1865, com a rendição de Corumbá às tro

pas paraguaias, o meio rural foi abandonado pelos fazendeiros 

que fugiram com suas famílias para Cuiabá. Em 13 de junho de 

1867, Corumbá é retomada e com o final da guerra em 1870, no-

va onda de povoamento se processa. 

Ã medida que vai se intensificando a descendência 

dos antigos pioneiros, conforme Orlando Valverde, a manuten

ção. da propriedade em poder de cada família torna-se um pro-

(2) YALVERDE, Or~ando - op. citi, p. 106 

(3) Idem, Ibidem, p. 106. 
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blema complexo que deu margem a diversas solucõés, como a ex

ploração em condomínio, fracionamento em fazendas e por parti 

lha sucessória, como é o caso da Fazenda Firme na Nhecolândia 

(fig. 1). 

A Guerra do Paraguai veio consolidar o domínio impe 

rialista inglês sobre a Argentina e Uruguai, estendendo-o ago 

ra também sobre o Paraguai. A circulação de mercadorias ingl~ 

sas na Bacia do Prata ultrapassa as fronteiras do Paraguai a-

~ingindo o interior de Mato Grosso, fixando uma nova rota flu 

vial do comércio, gerando um custo menor de transporte e con-

· seqUentemente um barateamento das mercadorias. Com isso, faci 

lita-se o acesso ã província mato-grossense, feito até então 

pelo dificultoso caminho terrestre de Goiás, superando-se tam 

bém o seu comércio lento e reduzido. 

A vida econômica da Província passa a se desenvolver 

e~ torno das regiões ribeirinhas. O escoamento de mercadorias 

foi Iacilitado pela navegação fluvial bem como a importação de 

mercadorias indispensáveis ã subsistência e ã cultura ou trans 

formação dos produtos regionais, transformando-se Mato Grosso 

num bom negócio para investimentos e no que as casas comerci

ais tiveram papel importante. 

No final do século XIX e começo do século XX, as c~ 

sas comerciais eram em Mato Grosso a manifestação da concen-

tração de Capital: 

"A casa comercial, durante todo o período manufatureiro 

é o centro nervoso da economia das colonias e dos paí

ses recém-independentes. Ela corresponde ao instrumento 

indispensável à acumulação do capital industrial, basi

camente inglis, pois importa e distribui suas mercado

rias. Vai mais além a casa comercial, pois importa, com 

plementarmente, os demais produtos de ~ue necessita o 

consumidor, e monopoliza a exportação de grande parte, 
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ou da totalidade dos produtos locais ~1114 

A economia de exportação em Mato Grosso é ainda bas 

tante limitada durante os Últimos trinta anos do século XIX. 

A borracha só ganha maior importância no final do século XIX 

e a produção do açúcar está mais voltada para o consumo inte~ 

no. O gado, além de Minas Gerais e São Paulo e.ra em pequena es 

cala comercializado com o Paraguai e os demais produtos regio 

nais nao ultrapassavam os limites da Bacia do Prata. 

A casa comercial também exercia o monopólio sobre a . 

navegaçao que se processava no rio Paraguai e seus tributários. 

Este monopólio geraria a dependência do produtor e~ relação à 

casa comercial, não só no que diz respeito ao escoamento da 

produção regional, mas também quanto ao abastecimento de pro~ 

dutos para a subsistência e de produção e transformação de mer 

cadorias regionais, isto é, o monopólio da navegação signifi

cava também monopólio de importação e exportação. 

O monopólio sobre a importaçã.o e exportação torna ne 

cessário o funcionamento da mesma como agente de crédito, co-

mo lembra Alves: 

"Também se insinua claramente, neste momento em que a C!_ 

sa comercial é a principal incentivadora da diversifica 

cão da produção matogrossense a presença de um novo me 

canismo que passa a mediar as relações entre comercian

tes e produtores: o crédito, passando esta a funcionar 

como banco. 115 

No final do século XIX, ~ casa comercial passa a in 

tervir diretamente na produção. Esse desempenho é favorecido 

(4) ALVES,. Gilberto Luiz - "Mato Grosso e a História: 1870-1929 
(Ensaio Preliminar) datilografado. S.Carlos, 1980, inédi
to, PP• 7-8. 

(5) Idem, Ibidem, ~. 23. 
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por algumas condições, como a deicentralizaçio da política de 

terras que passa para a competência do Estado, após a Procla

mação da República. A partir daí, a burguesia mato-grossense 

intervirá na regulamentação da venda, arrendamento e doação de 

terras •. Desenvolve-se, a partir de então, um processo de con

centração da propriedade rural. Enquanto que se estabeleciam 

limites para a doação de terras; a compra e arrendamento inci 

diam sobre enormes áreas. Temos como exemplo, os ervais do sul, 

cuja exploração era monopolizada pela Companhia Mate Laranjei 

ra, ligada ao Banco Rio e Mato Grosso. 

Além dos ervais, as casas comerciais atiram-se tam

bém ao controle dos seringais mais ao norte do Estado, e come 

cam também a comprar fazendas para o desenvolvimento da prod~ 

çao pecuária, atividade desenvolvida lá, extensivamente e em 

grandes latifúndios. 

---000---

Após a retomada de Corumbá e o fim da Guerra· do Pa-

raguai, capitais estrangeiros, sobretudo platinos penetraram 

em massa no Pantanal, apropriando-se de terras e instalando 

charqueadas. (fig. 2). Entre várias empresas que ·penetraram 

em Mato Grosso (anexo 1), as que estão ligadas mais diretame~ 

te a Corumbá e ã pecuária temos: B4azil Land, Cattle and Pack

ing Co., éom propriedade em Cáceres, Corumbá, Camp~ Grande e 

Três Lagoas, com 2.553.205 hectares, destinados ã pecuária, ins 

talando-se no Pantanal desde a passagem do século; Fomento A4 

ge~tino Sud-Ame4icano, com 726.077 hectares, em Corumbá com 

diversas atividades; Te44ito4ial F4anco-B4a.6ilei4a, com 414.803 

hectares em Miranda e Corumbá destinados ã Pecuária; Socieda-
-

de Anonyma Rio B4anco, com 549.156 hectares em Corumbá, volta 



FIG •. 2 

Charqueadas existentes neste século, , 
no Ponta no 1 de Mato Grosso, ate 

a década de 1920 

ESCALA 
O 50 JOO 

FONTE: VALVERDE, Orlando - "Fundamentos Geográficos do Planejamento Rural 
do Município de Corumbá" in Revista Brasileira de Geografia - (Se
parata), Rio de Janeiro, 34(1) jan/mar.- 1972. 
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dos para a produção e comercialização de produtos 
.. 

agropecua-

rios. 

A açao das empresas diretamente ligadas ao capital finan 

ceiro, passa a eliminar a mediação da casa comercial, movendo ain 

da um manifesto processo de concentração fundiária e da prod~ 

cão, o que pode ser exemplificado pelo abate bovino realizado 

nos saladeiros: 

S A L 

NDMERO DE REZES ABATIDAS NOS SALADEIROS 

DE MATO GROSSO, 1918 - 1919 

A D E I R o s 1918 1919 

ABSOLUTO % ABSOLUTO 7. . 
G.C.DICKINSON (total) 4.755 29' 1 18.378 45,9 

1. Saladeiro Baguary 
(Corumbá) 235 1,4 1 • 6 71 4' 1 

2. Saladeiro Rebojo 
(Corumbá) 860 5,3 7 .277 18,2 

~. Sal ade iro Miranda 
(Miranda) 3.658 22,4 9.430 23,6 

SQCl~DADE ANONYMA RIO BRANCO 
4 • Saladeiro Barranco Branco 

\Corumbá) 

BRAZIL, LAND, CATTLE AND PACKING CO. 
5. Saladeiro Descalvados 

(Câceres) 2.223 13,5 2.858 7' 1 

PINSDORF & CIA. 
6. Pinsdorf & Cia. 

MOALI & GROSSO LEDESMA 
7 • Saladeiro Matto Grosso 

(Porto Murtinho) 1.941 11,8 10.364 25,9 

OUTROS (total) 7.449 45,6 8.473 21,1 
8. Saladeiro Curvo & Irmãos 

(Capital) 1.414 8,6 4. 1o1 10,2 
9. Saladeiro são João 

(Poconé) 4.884 30,0 4.372 10,9 
1 o. Saladeiro Alegre 

(Corumbá) 1.151 7,0 
11. Saladeiro são Miguel 

(Poconé) 
1 2 • Saladeiro Serrinha 

(Três Lagoas) 

T o T A L 16.368 ·100,0 40.073 100,0 

FONTE: ALVES, Gilberto Luiz: Mato Grosso e· a História: 1870-
1929. (Ensaio Preliminar) S.Carlos, 1980 (inédito). 
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O período acima focalizado corresponde a uma ··fase 

em que se dá o aumento da demanda de carne e consequentemente 

da expansão da indústria de transformação desse produto, como 

reflexo da Primeira Guerra Mundial. Este fato despertará inte 

resses platinos e ingleses, objetivando a implantação de sala 

deiros e charqueadas. 

As condições naturais do Pantanal, sem a menor som

.bra de dúvida, favoreceram o desenvolvimento da pecuária. Co

mo afirma Maurício Coelho Vieira: 

"as condições naturais são as responsáveis pelo tipo de 

economia aí dominante 116 ; 

ou ainda como diz Orlando Valverde: 

"a história do povoamento do Pantanal de Mato Grosso e 

do município de Corumbá, em particular, está obviamente 

relacionada às condições do meio físico - rel~cão que 

sempre existe em qualquer marcha de povoamento; mas nao 

há entre este e aquela uma relação de causa e efeito, c~ 

mo pretendem descobrir os seguidores do determinismo ge~ 

gráfico da escola de Ratzel e de Helen Semple. 117 

Mas, se não podemos deixar de considerar o meio fí~ 

sico num estudo da economia do Pantanal, particularmente a pe 

cuária, não podemos negligenciar antes de mais nada., a posi

ção de Mato Grosso no contexto do mercado. 

Mato Grosso, durante todo o século XIX e início do 

século XX, ocupou uma posição modesta e tímida em relação ao 

mercado; posição esta definida em grande parte por sua lotali. 

zação e dificuldades de acesso. Essa situação começa a se trans 

formar após a Guerra do Paraguai, como já falamos anteriormen 

(6) VIEIRA, Maurício Coelho - "A Pecuária" in Grande Região 
Centro-Oeste. Vol. II, Sirie A, Rio de Janeiro, CNG,1960. 
p. 189. 

(7) VALVERDE, Orlando - op.cit., ·p. 46. 
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te. O comércio antes pequeno com São Paulo, Minas Gerais e Pa 

raguai, além do local, estende-se agora aos demais países pl~ 

tinos. 

Assim, aspecto importante na explicação do desenvo! 

vimento da pecuária no Mato Grosso, e particularmente no Pan

tanal, é a divisão regional do trabalho: 

"O imperialismo (sic) impôs uma divisão regional do tra

balho, que estrangularia o ipcipiente processo de diver 

sificação da produção, iniciado em Mato Grosso apos a 

Guerra do Paraguai" . [ .•• ] 8 • 

Após a chegada da Estrada de Ferro Noroeste do Bra

sil a Porto Esperança, em 1914, a vinculação mais estreita da 

região ao sudeste, fortaleceria ainda mais a sua especializa-

cao: 

"A divisão regional do trabalho. a _nível de Brasil nao pri 

· vilegiaria o desenvolvimento industrial de Mato Grosso. 

Determina-se que sua 'vocação natural' seria a pecuiria, 

como parte de um~ estratégia de produção de alimentos p~ 

~a o abastecimento · dos centros econômicos mais dinâmi

cos do centro-sul do país. 119 

Observando-se a divisão regional do trabalho, ficou 

reservado a Mato Grosso a exportação do gado em pé para que 

.fosse abatido nos matadouros industriais paulistas. As ~har-

queadas competiriam com esses matadouros diminuindo o volume 

de exportação do gado em pé. 

Voltemos por um momento a nossa atenção para os pai 

ses platinos. Implantam-se ali também frigoríficos representa~ 

tes do capital monopolista e, com isso, a indústria do char-

que, que atingira seu apogeu entre 1895 ~ 1902, entra em de-

{8) ALVES, Gilberto Luiz - op. cit.,· p. 46. 

(9) Idem, Ibidem, p. 48. 
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cadência, principalmente se levarmos em conside1ação - a maior 

taxa de lucro propiciada aos produtores em função de urna me

lhor técnica de frigorificação e o consequente melhor aprovei 

tamente da carne e dos demais subprodutos do gado. 

A diminuição da produção saladeiril na Bacia Plati

na, inclusive no pampa g~Úcho, criando obstáculos ao abasteci 

mente dos centros consumidores dos mercados tradicionalmente 

servidos pela Bacia Platina e dos centros consumidores do Nor 

te, Nordeste e Centro-Sul do Brasil, é que possibilitou a bre 

cha para penetração da indústria do charque rnato-grossense,na 

· passagem do século XIX para o XX. 

Ao contrário do rebanho platino, conhecido já pela 

sua superior qualidade, o rebanho mato-grossense caracteriza-

va-se por sua inferior qualidade, por sua pequena quantidade 

d~ carne, adequada a um aproveitamento rniis lucrativo nos sa

l~deiros e charqueadas. Além disso, com a Primeira Guerra Mun

dial . intensifica-se a demanda de alimentos. 

Os grupos monopolistas que exploravam a indústria do 

charque tinham sua sede em Montevideo ou Buenos Aires • 

... . Os c.apitalistas platinos, ligados aos interesses ingle

ses, organizaram a economia pastoril dessa grande região 

(Bacia do Prata) independentemente de fronteiras políti 

· cas" 

e se tornaram profundos conhecedores da pecuária10 

Alves, considerando correta . a análise de Val verde, 

lembra todavia a sua unilateralida~e, urna vez que, se necessá 

rio o capital ignora as fronteiras po1Íticas 11 • A mediação en 

tre. a produção mato-grossense e o mercado regional e interna

cional é então feita através dos países platines. 

(10) . VALVERDE, Orlando, op. cit., p. 114. 

(11) ALVES, Gilberto Luiz, op. cit., p. 51 .• 
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A construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil 

(NOB) e a sua chegada a Porto Esperança em 1914, vem provocar 

profundos reflexos na região. Sua construção iria favorecer 

não os centros platines, mas aqueles sediados num novo 

constituído pelo eixo São Paulo-Santos. 

polo 

As justificativas correntes atribuem a construção da 

ferrovia a fins estratégicos ou de integração nacional. Não se 

pode negar que sua construção vinha atender a uma estratégia 

pol~tica, mas não só no sentido da preservação política do ter 

ritório, mas muito mais no sentido de uma estratégia econômi

ca. Lembremos que, ao capital interessa sempre maior acumula

çao, o que se consegue com a redução dos custos de produção e 

de transporte. E no caso de Mato Grosso, a construção da NOB 

propiciaria uma redução dos custos de transporte, gerando com 

isso uma taxa de lucro maior e substituindo a hegemonia plati 

na na região pela ação hegemõnica do centro-sul brasileiro. 

Para Valverde; 

"a estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que vai d"e Bauru 

a Corumbá, [ ••• ] foi construída com objetivos puramente 
• . [ . ] .. 12 estrategicos •••• 

A nosso ver, raciocínios com esse mascaram o fenômeno do impe 

rialismo. 

A indústria do charque em Mato Grosso que até então 

se encontrava numa situação privilegiada, pois contava com a 

ampliação dos mercados de consumo apesar da qualidade inferior 

do próprio gado e que, tirava ainda vantagens das condições de 

comunicação e transporte, com a construção da NOB, começa a 

ser solapada, pela substituição da hegemonia dos centros pla-

(12) VALVERDE, Orlando - "Geografia da Pecuária no Brasil" in 
Revista Portuguesa de Geografia, Vol.II, n9 4.Lisboa,Cen 
tro de Estudos Geográficos, i967. -
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tinos para o centro-sul do Brasil e pelo processo de melhora-

mento pelo qual começa a passar o rebanho bovino mato-grossen 

·se com a introdução de reprodutores de qualidade e pastagens, 

visando a produção de carne verde nos frigoríficos que se ins 

talam em São Paulo, a partir da Primeira Guerra Mundial. 

Mesmo que a indústria de charque, agarrando-se à chan 

ce de sobrevivência, tentasse se desenvolver junto ao eixo fer 

roviirioi isso não foi o suficiente para sua sustentação, pois 

o melhoramento observado no rebanho e nos meios de comunicação 

e transporte, torna possível o seu aproveitamento nos frigorí-

' ficos de São Paulo. Com isso, verifica-se a decadência e a es~ 

tagnação da indústria do charque após 1925. Na década de 50, 

com a implantação dos primeiros frigoríficos regionais, a in

dústria do charque iria receber o golpe de misericórdia. 

As pressões sobre a · indústii~ do charque mato-gros

sense, exercidas pelos grupos monopolistas seàiados em São Pau

lo, são muito expressivas para a definição da divisão regio-

nal do trabalho que se impunha. Como exemplo, podemos obser

var os recursos mobilizados para realizi-la, lembrando que e~ 

sas pressoes eram exercidas pelo próprio governo federal atra 

vês do Ministério da Agricultura, defendendo claramente o ca-

pital monopolista 13 • 

(13) Sobre o caso dizia em 1922 o Presidente do Estado: 
" ••• chegou ao conhecimento do meu Governo a informação de 
que prepostos do Ministério áa Agricultura no sul do Es
tado estavam impedindo a fabricação de xarque e embaraçan
do, dest'arte, o nosso commercio de exportação, sob o fun
damento de que as xarqueadas installadas naquella zona e 
em funcionamento se encontravam em desaccordo com os ter
mos do regulamento daquelle departam~nto da administração 
federal, de 30 de novembro de 1921". COSTA, Pedro Celes
~ino Correia da - Mato Grosso; Mensagem apresentada i As
sembléia Legislativa em ••• 1922, · pelo Coronel Presidente 
do Esta do de Ma to Grosso . Cuiabá, Typ. Of f i.c ial, 1923, p. 
40. Compilado por ALVES. Gilberto Luiz. op.cit •• p. 53. 
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Um outro exemplo expressivo da divisão regional do 

trabalho imposta pelo imperialismo é a política de fretes da 

NOB. Aparentemente pode isso representar uma falta de plane

jamento da administração dessa ferrovia, como podemos obser-

var: 

"[ ••• ) como nao existem armazens frigoríficos em toda e~ 

sa região (Mato Grosso) a Estrada (NOB) não pode fazer 

senão o transporte do gado em pi, que tanto por ser de 

frete baixo quanto pelo fato de encher vagões em volume 

sem os lotar em peso, somente acarreta prejuízos,e o de . 

maior vulto à estrada de ferro. 1114 

Para superar esta ociosidade, é de se supor que o 

que deveria ocorr~r seria a elevação dos fretes relativos ao 

gado vivo, mas o que na realidade ocorre é que o frete é mais 

elevado para .o transporte do gado abatido. 

O que aparentemente se nos apresenta como algo irra 

cional e sem planejamento, nada mais é do que uma manifesta

çao da divisão regional do trabalho imposta a Mato Grosso; e 

por ela, coube a esse Estado produzir o boi magro a ser trans 

~_ortado como "boi em pé" para as áreas de recria e engorda, 

inicialmente situadas nos limites do Estado de São Paulo e, 

posteriormente para os frigoríficos estrangeiros (mais tarde 

para os nacionais), situados na capital paulista. 

Assim, como diz Alves: 

"Logo, se impõe não a conclusão de que há deficiência de 

planejamento no caso, mas a de que o planejamento i pl~ 

nejado pelo capital." 15 

A~sim, e determinado também pela disposição de imen 

(14) AZEVEDO, Fernandes de - Um trem corre para o Oeste,2~ ed. 
S.P., Melhoramentos, s/d., pp. 115-6. 

(15) ALVES, Gilberto Luiz - op.cit., p. 54. 
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sas ireas, pela sua localização nada favorável ou mesmo inca

pazes de suportar culturas anuais ou perenes, o Pantanal ma

to-grossense define-se como área essencialmente voltada para 

a pecuária de corte. Explorada há mais de século, vem manten

do seu lugar de destaque na produção bovina. Além dos fatores 

já mencionados, o boi apresenta para regiões tão distantes van 

tagens, pois este tem condições de seguir por seus 

meios para os centros de consumo. 

próprios 

Não podemos deixar de considerar ainda que a navega 

çao pelas vias fluviais, permite o escoamento de bois magros 

em direçio às invernadas. 

A penetração da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil 

em Mato Grosso, ligando Bauru a Corumbá e a construção da pog 

te Maurício Joppert da Silva, sobre o rio Paraná, ligando a 

rodovia Raposo Tavares ã estrada federal que vai até Ponta Po 

ra, passando por Dourados ao sul do Estado e até Campo Gran-

de, tiveram papel importante no desenvolvimento da pecuária 

mato-grossense. Isso veio, pois, favorecer o transporte do ga 

~o aos centros de recria, engorda e industrialização, além de 

possibilitar a implantação do processo de engorda em Mato Gros 

so, quando esta anteriormente limitava-se ao Estado de São Pau 

lo. O Pantanal mato-grossense transforma-se então num dos maio 

res centros produtores de bovinos no centro da América Latina. 

A produção, em sua maior parte destina-se pois a São 

Paulo, que desenvolveu um sistema rodo~ferroviário, ligando 

as áreas de produção ao grande mercado consumidor, dada a sua 

~ondição de centro industrializador e elevada capacidade de 

consumo. (fig. 3) 

Como diz Santiago: 

"Considerável volume de gado matogrossehse e trazido pa-



Fonte: 

FIG. 3 

, 
BRASIL CENTRAL PECUARIO 

' · 

Correntes de gado das áreas de criação, recria, centros de engorda e 
principais árc>as de consumo. Corrcnks secundárias. repr0sentando re
produtores e matrizes puras, pro\·enicntes das áreas de criaçüo desen
volvidas, que sc>gurm para as zonas dist a ntes. ele pecuária cm grande 
escala e regime geralmente extensi\·os, onde Yão atuar coml' elemen-

tos melhoradores do rebanho. 

SANTIAGO, Alberto Alves -
C~ntraZ - Secr. da Agric. 
ria - S.P., 1970. 

Pecuária ·de ·corte no Brasil 
Coord. da Pesquisa Agropecu! 
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ra o Estado Bandeirante pela Estrada de Ferro Noroéste, 

do Brasil,que penetra no seu território por Jupiá, com 

destino às pastagens da região, no caso de gado magro, 

ou seguindo diretamente para São Paulo ou para frigorí

ficos situados no seu percurso, quando se trata de boia 

das gordas. 1116 

O mesmo autor faz ainda referência às boiadas que se 

deslocam a pé, constituídas de novilhos magros que penetram em 

São Paulo, atravessando o rio Paraná nos diversos portos,atra 

vês.das balsas em Porto Tabuado, Porto Independência, Porto 

Epitácio, Porto Caiuá, etc ••. e ainda em Panorama, onde chega 

·a Cia. Paulista de Estrada de Ferro, com amplos currais de em 

barque. 

O que se verifica quanto à manifestação da divisão 

regional do trabalho é que às áreas mais distantes do mercado 

coube a criação do gado magro e às áreas mais próximas, a re

cria e engorda. Em São Paulo, se completa o ciclo do novilho 

de corte, em pastagens artificiais, com facilidades de trans

porte para os centros de abate, em sua grande maioria has pro 

ximidades de São Paulo, centro de industrialização, consumo e 

exportação de produtos derivados do boi. 

Atualmente, além de São Paulo, verifica-se 

áreas de engorda e de abate mais próximas às áreas de 

graças à construção de vias de acesso e escoamento. 

também 

cria, 

O sistema de exploração da pecuária em vigor impli-

ca na existência do recriador e do inv~rnista especializado na 

engorda de bovinos, personagens que se colocam entre o produ

.tor propriamente dito e o abatedor. A existência desses inter 

( 16) SANTIAGO, Alberto Alves - Pecuária de Corte no Brasil Cen 
traz. Secretaria da Agricultura. Coordenadoria da PesquI 
sa Agropecuária. São Paulo, 1970, p. 86.. -
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mediários no processo de produção de gado de corte pressupoe, 

normalmente, a movimentação das boiadas de uma para outra fa

zenda, para as invernadas de engorda. Com frequência, essa m~ 

vimentação se dá a pé, por marchas mais ou menos longas. Ho

je, em Mato Grosso, se verifica alguns pecuaristas, dispondo 

de grandes propriedades e convenientemente organizados, que 

realizam a cria, recria e engorda do gado num Único estabele

cimento pastoril, mas que ainda se constituem em exceção. Ve

rifica-se ainda que um mesmo pecuarista procede à cria, recria 

e engorda, mas em propriedades diferentes efetivando a cria no 

· pantanal· e a recria e engorda no planalto, em outra pastagem 

de sua propriedade; podendo ocorrer ainda que alguns pecuari~ 

tas sejam proprietários ou sócios de empresas frigoríf icas,ch~ 

gando estes então a completar o ciclo todo, da cria à indus

trialização. 

O nosso propósito, ao desenvolver este capítulo,foi 

o de apontar as linhas gerais da história da ocupaçao do esp~ 

ço do Pantanal de Corumbá. A abordagem feita procurou eviden

ciar os princípios segundo os quais o espaço geográfico repre 

senta a materialidade do processo de trabalho e que a r~lação 

homem-meio é uma relação concreta, historicamente deterffiinada. 

Esse espaço é organizado pelo trabalho, e mais, uma vez que os 

homens organizam o trabalho para produzirem, produzem ao mes-

mo tempo o espaço, organizando-o conforme estruturam o 
.. 

pro-

prio processo de trabalho. 
. 

Como o processo de trabalho é definido e organizado 

pelo capital, a organização e ocupação do espaço do Pantanal 

também se fará segundo essa organização, inserida numa divi-

sao territorial do trabalho. Da mesma forma que o capital, em 

seu movimento, o organiza, reorga~iza-o, visando sempre a ob-
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tenção de maiores taxas de lucro. 

Considerando ainda que ao Capital~smo interessa nao 

necessariamente seu aprofundamento e sim essencialmente a acu 

mulação do capital, e que para isso assimila e absorve rela-

ções que não têm características propriamente Capitalistas, 

procuraremos, a partir de agora, analisar o latifúndio pecua

rista de Corumbá não como uma categoria de fora do Capitalis

mo, não como um modo de produção, mas como uma contradição in 

terna do próprio modo Capitalista de Produção. 

* * * * * 
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e A p r T u L o II 

A PROPRIEDADE E A ATIVIDADE CRIATÕRIA NO · PANTANAL 

1. CONSIDERAÇOES GERAIS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SOLO 

Os críticos da agricultura latino-americana apontam 

para a .existência e predominância dos latifúndios ou das "ha-

ciendas" controlando grande parte das terras e da gente do carn 

po. Latifúndios que refletem, ainda hoje, a luta pela apropria 

çao e exploração da terra, violenta e cruel, que se verifica 

·pela imposição da propriedade privada e que, ao lado dos mini 

fÚndios, caracterizam a estrutura agrária latino-americana e 

também a brasileira. 

O que se observa na estrutura agrária brasileira, de 

acordo com o Recadastramento do INCRÀ - Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agr~ria - 1972, i o seguinte: 231 do to 

tal das propriedades rurais do Brasil ocupam 78% de sua 

total, correspondendo aos latifúndios; os minifúndios 

sentam mais de 72% do total das propriedades rurais do 

ocupando apenas 12,4% da área total 1 • 

-are a 

repre

país, 

(1) O INCRA caracteriza Latif~ndio, Empresa Rural e Minif~n
dio, conforme o Estatuto da Terra. 
Latifúndio: 
a) "quando o imóvel rural for igual ou maior do que o mo-

dulo médio da propriedade familiar e seja mantido inex
plorado ou explorado inadequadamente, de modo a vedar-lhe 
a inclusão no conceito de empresa rural; 
b) quando o imóvel · tiver área superior a 600 vezes o mo

·dulo médio da propriedade rural na zona em que se si
tuar; 
e) quando a área do imóvel for 600 vezes superior a area 

média dos imóveis rurais da mesma zona." 
Esses critérios foram modificados pelo art. 29 do Decreto
-Lei n9 554 de 25 de abril de 1966. O ·referido artigo dis
põe: "Ainda quando situa.dos em áreas de que trata o art. 
19 (áreas prioritárias de Reforma Agrária), não serão ~b
jeto de desapropriação, na forma prevista neste Decreto
-Lei, os imóveis que satisfizerem os requisitos para elas~ 
sificação como empresa rural." 
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QUADRO 1 

DISTRIBUIÇÃO DA PROPRIEDADE DE TERRA .NO BRASIL 

1965 1972 

CLASSIFICAÇÃO Estabelecim. Ã r e a Estabalecim. Ã r e a 

N9 de 7. Ha 7. 
NQ de 7. Ha 7. imóveis imóveis 

Latifúndio 793.660 21,8 275.294.099 82,9 787.370 23,0 288.030.851 78,0 

Empresa Rural 86.117 2,4 16.495.914 4,6 162.802 5,0 35.867.465 9,6 

Minifúndio 2.766.201 75,8 45.821.125 12,5 2.437.001 72,0 46.276.871 12,4 

TOTAL 3.646.117 100 337.575.138 100 3.387.173 100 370.275.187 100 

Cadastro do IBRA - 1965 Recadastramento do INCRA- 1972 

FONTE: "Quem tem terra e quem trabalha" ln JORNAL MOVIMENTO, NQ 110 S.P. 
8/8/77. 

O quadro acima sugere ainda algumas observações: Ve-

rificam-se algumas modificações, embora pequenas, de 1965 pa

ra 1972. Há uma diminuicão de 329.000 propriedades em relação 

aos minif~ndios, ocorrendo um aumentcr em relação i área de 

(1) CONT.- Empresa RuraZ: 
"é o empreendimento de' pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, que explore econ;~ica e racionalmente imóvel 
rural, dentro de condição de rendimento econ;mico da re
gião em que se situe e explore área mínima agricultável do 
imóvel segundo padrões fixados pública e previamente pelo 
Poder Executivo. Para esse fim, equiparam-se a áreas ·cul
tivadas as pastagens e as matas naturais e artificiais e 
áreas ocupadas em benfeitorias." 
Minifúndios: 
"é o imóvel rural de área e possibilidades inferiores as 
da propriedade familiar." 
Propriedade familiar: 
"é o imóvel rural ~ue, direta ·e pessoalmente explorado pe
lo· agricultor e sua família, lhes absorva a forca de tra
balho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social 
e econ;mico, com área máxima fixada para cada região e ti
po de exploração e, eventualmente, trabalhado com ajuda de 
terceiros." 
Módulo Ruraal: 
"irea que, expl6rada pelo agricultor e sua família, lhes . 
permita a sobrevivência e o progresso social e econ;mi~o, 
absorvendo toda a sua força de trabalho." ARRUDA, Helio Pal 
ma de, Latifúndios, Mi·nifúndios, Módulo Rural, Reforma Agrá= 
ria e Colonização. Ministério da Agricultura, INCRA, Bra-· 
sília, 1976, pp. 15-19. 
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455.746 hectares. Quanto aos latifGndios, há ta~bim uma dimi

nuição do nGmero de imóveis de 6.290 e um aumento em relação 

a área de 12.736.752 hectares; e em relação às empresas rurais, 

uma elevação de 76.685 no nGmero de imóveis, correspondendo a 

um aumento de 19.371.551 hectares. 

Essa estrutura agrária não se apresenta homogênea em 

todo o território. Especificamente no éaso da pecuária de cor 

te, desenvolvida nos moldes extensivos, como acontece no ser-

tão do Nordeste, na Campanha GaGcha, Oeste de São Paulo, Mi

nas Gerais, particularmente Triângulo mineiro, Mato Grosso e 

Goiás, em extensas propriedades, consideradas geralmente como 

latifGndios conforme a classificação do INCRA. 

A Pecuária no Pantanal mato-grossense e no municípip 

de Corumbá em particular, nos seus aspectos gerais não se a

presenta essencialmente diferente, mas tem suas particularid!_ 

des, como a extrema especialização dessa área no desenvolvi

mento da pecuária de corte, feita extensjvamente, o que faz 

com que os minifGndios tenham pouco significado, na realidade 

agrária do Pantanal. 

QUADRO 2 

DISTRIBUIÇÃO DE ESTABELECIMENTOS AGR!COLAS SEGUNDO 
A CATEGORIA DE EXPLORAÇÃO 

Estabelecimentos A r e a 
CATEGORIAS N9 de 

% Ha % imóveis 

Latifúndio 797 62,4 .4.226.023,5 79,8 

Empresa Rural 185 14, 5 1.055.276,1 19, 9 
-

Minifúndio 295 23,1 15.069,2 0,3 

T o T A L 1 • 2 7 7 100 5.296.368,8 100 

FONTE: INCRA - Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis Rurais 
- Estatísticas Cadastrais/1. Recad~stramento - 1972. 

Observações: 
1- No quadro acima não constam 67 imóveis, . totalizando 448.702,5 
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hectares, cujos dados foram considerados inconsistentes · para 

a classificação. 2- Não fizemos a distinção latifúndio por e! 

ploração e latifúndio por dimensão utilizada pelo INCRA, por

que apenas um imóvel foi cadastrado como latifúndio por dimen 

sao por esse organismo. 

O quadro retro evidencia claramente a predominância 

absoluta dos latifúndios sobre os minifúndios, tanto em núme

ro 62,4% contra 23,1%, como em área, 79,8% contra 0,3% . . 

O Pantanal de Corumbá, conforme o INCRA, dispõe de 

uma área rural de 5.745.071,3 hectares, predominantemente uti 

lizados como pastagens o que lhe confere a posição de monopro 

dutora de gado de . corte. 

QUADRO 3 

MUNIC1PIO DE CORUMBÃ - UTILIZAÇÃO DO SOLO RURAL 

TOTAL Com culturas Com Pecuária Ãrea e/extração vege 
(área e/ Pastagem) tal e/ou florestal -

Ã R E A Ãrea 
% Ãrea % 

Área % (ha) (ha) (ha) 

5.745,071,3 11.464,0 0,20 4.623,275,3 80,5 26.495,6 0,46 

"FONTE. INCRA: Sistema . Nacional de Cadastro Rural. Cadastro de 
Imóveis Rurais. Estatísticas Cadastrais/1. Recadastra
mento 1972. Quadros 01/03/04. 

Como podemos observar, da área total rural, apenas 

0,20%, ou seja, 11.464 hectares são utilizados com culturas 

sendo que 80,5% correspondem a pastagens. 

Mato Grosso destaca-se como produtor de gado de cor 

te ao lado dos demais Estados do "Brasil Central Pecuário" (Fig. 

4). O rebanho bovino brasileiro pode ser considerado um dos 

miiores do ~undo, totalizando em 1970, mais de 78 milhões de 

cabeças, embora com uma produção modesta de carne, 1.842,2 mil 

ton., dado o baixo desfrute da pecuária2 • 

(2) Ver sobre o assunto: MAMIGONIAN, Armen "Notas sobre os fri 
goríf icos do Brasil Central Pecuário'' in BOLETIM PAULISTA 
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Considerando as três grandes unidades ligadas ao ci 

elo pecuária~abate-rnercado-consurnidor, o No~deste (do Maranhão 

·ã Bahia); o Brasil Central Pecuário (Sudeste e Centro-Oeste)e 

o extremo sul (Rio Grande do Sul), em 1970, apresentava-se as 

sim a distribuição do rebanho bovino: 

QUADRO 4 

POPULAÇÃO REBANHO BOVINO PESO DAS CARCAÇAS 
~milhões) % milhões % mil ton. % 

Nordeste 28,7 30,3 13,7 17,5 309,8 16,8 

Brasil Central 45,5 48,2 43,9 56,1 1.105,0 59,5 Pecuário 

R.G.Sul 6,8 7,2 12,3 15,7 232,9 12,6 

B R A S 1 L 94,5 100,0 78,3 100,0 1.845,2 100,0 

FONTE: MAMIGONIAN, Armen - "Notas sobre os Frigoríficos do Brasil Central 
Pecuário. (1976) op. cit., p. 7. 

São Paulo e Rio de Janeiro, os grand~s mercados con 

surnidores, constituem-se ainda nos polos organizadores do Bra 

sil Central Pecuário (figs. 3 e 4). 

A Pecuária leiteira especializada localiza-se parti 

~ularrnente nas proximidades de São Paulo e Rio de Janeiro, en 

quanto que a criação de gado de corte ocorre em áreas mais dis 

tantes, corno Mato Grosso, Goiás e as áreas intermediárias· (Oe~ 

te de São Paulo, Triângulo mineiro, engordam os bovinos antes 

do abate, corno já mencionamos no capítulo anterior. 

O Brasil, apesar de detentor de um dos maiores re~ 

banhos, dispõe de um volume de car~e insuficiente tanto para 

suas necessidades corno também, para exportação. O Ministério 

da Agricultura estima em 10%, a taxa de desfrute do rebanho 

(2) CONT.- DE GEOGRAFIA, 51, jun.197~, AGB-SP. e SANTIÁDO, Al
berto Alves, PECUÃRIA DE CORTE NO BRASIL CENTRAL. Secreta 
ria da Agricultura. Coordenadoria da Pesquisa Agropecuá=· 
ria. S.Paulo, 1970. 



FIG. 4 

CONCENTRAÇÁO DE GADO 
, 

BOVINO NO PAIS 

.. .. 

.. 

.. 
•• 

Distribuição de bovinos no Pais; a maior concentração se verifica no 
Estado de São Paulo e região meridional de l\linas Gerais, detentor 
elo maior relJanho da Fcderaçüo; no sul de Mato Grosso e de Goiás, 
pratica-se a criação extensiva e em grande escala; constituem o Brasil 
Central pecuário. Nos vales dos rios Tietê, Grande e Paraná, situam-se 
os centros d~ recria e engnrda de bovinos, cm grande parte industria
lizados no território paulista. Cada ponto representa 10.000 cabeças. 

FONTE: SANTIAGO, Alberto Alves - Pecuária de Corte no Brasil Central -
Secretaria da Agricultura. Coordenadoria da Pesquisa Agropecuá
ria, S.P. 1970. 
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brasileiro, sendo esta motivada por urna série di-fatores in

cluindo condições de solo e clima, desenvolvimento econômico, 

estado sanitário e nível zootécnico do rebanho. 

Se o Brasil dispunha em 1970 de um rebanho bovino de 

78,3 milhões de cabeças e o Brasil Central Pecuário 43,9 mi

lhões, em Mato Grosso, o ·plantel era de 9,4 milhões. Do total 

do rebanho mato-grossense, 3,6 milhões encontravam-se na mi

cro-região Pantanais, onde apenas Corumbá dispunha de 2,5 rni-

h - 3 1 oes . 

Outro dado que nos revela nao só a importância da pe 

cuária corno seu cará·ter extensivo no município, é a relação 

que podemos estabelecer entre o valor dos animais e o valor 

dos bens incorporados aos imóveis, ou ao valor total dos irnó~ 

veis. 

O plantel de animais, constituído essencialmente por 

gado bovino, representa metade do valor total dos imóveis (pre 

cisamente 49,1%) e 65% do valor do~ bens . incorporados aos imó 

veis. As culturas permanentes e a silvicultura somados, repr~ 

sentam apenas 0,3% do total dos bens incorporados o que, alia 

da i pouca expressão das culturas temporárias denota a exclu

sividade da pecuária corno atividade das propriedades de Corum 

bâ. A pouca expressão das pastagens cultivadas ou melhoradas 

(8,8%) no conjunto dos bens incorporados aos imóveis, assim 

corno dos equipamentos, construções, instalações, melhoramen

tos e moradias (25,9%), revelam o seu caráter extensivo. 

Considerada a composição dos bens das diversas cate 

(3) Censo Agropecuário - 1970- p. 214. 
Os dados refer~m-se a Mato Grosso (Mato Grosso e Mato Gros 
so do Sul) antes da divisão do Estado. A micro-região Pantã 
nais conta com os seguintes municípios: Anastácio, Aqui= 
dauana, Corumbá, Ladário, Miranda e Porto Murtinho, todos 
eles no atual Mato Grosso do Sul. 
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gorias da estrutura fundiária do Pantanal de Corumbá, consta

ta-se particularmente a partir das propriedades de mais de SOO 

·hectares, um crescimento contínuo ·do peso do valor dos animais 

no conjunto dos bens e mais particularmente, no valor dos bens 

incorporados aos imóveis. Na medida em que este aumento da par 

ticipação relativa dos animais não corresponde a mudanças quan 

titativas e qualitativas do plantel, isso indica além da que

da no valor da terra nua, provavelmente relacionada não ape

nas com o problema de localização, mas também de dimensão dos 

estabelecimentos; e uma diminuição relativa dos demais bens in 

· corporados e significativamente das pastagens cultivadas e/ou 

melhoradas de forma contínua a partir das propriedades de 200 

a SOO hectares (figuras Se 6). 

gado: 

Em Corumbá enfim, como diz Valverde, a criação de 

"[ ••• ] é desenvolvida num sistema exten~ivo de ativida

de, segundo o pr5prio significado da expressio, pois exi 

.ge grandes áreas; daí seu emprego em latif~ndios, no sen 

tido absoluto do termo. 114 

O que diz Valverde pode ser facilmente comprovado pe 

los dados obtidos pelo INCRA - Recadastramento - 1972. · Com 

5.745.071,3 hectares e com 1.344 propriedades rurais, tería

mos uma média de 4.274,6 ha por propriedade. Se deixarmos de 

lado 193 propriedades, correspondendo a 2.914,6 hectares, equi 

vale.ndo a 14,4% e a 0,05% do total respectivamente, pois nao 

têm qualquer significação para a atividade pecuária, pois es

tio abaixo de 50 hectares, teríamos uma média de 4.875 hecta

res para cada propriedade, 5.294.174,2 hectares para 1.086 pro 

(4) VALVERDE, Orlando - "Fundamentos. Geográficos do Planeja-· 
mento Rural do Município de Corumbá" in separata da REVIS 
TA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA, ano 34(1) IBGE, jan/mar/72. -
p. 126. 
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priedades. 

Do total das propriedades, 54% têm mais de 1.000 hec 

tares e possuem 90% da área total, considerando ainda que 7,8% 

da área total foram computados pelo INCRA como inconsistentes 

para efeito de classificação. As propriedades acima de 5.000 

hectares (21,3%) concentravam em 1972, 71,3% da área total (Fig. 

7). 

Isso ainda nao revela todo o grau de concentração da 

propriedade, pois os imóveis declarados individualmente, são, 

formados muitas vezes, por terras contínuas ou pertencentes a 

· uma mesma família, ~endo sido divididas através de herança, ou 

mesmo a famílias diferentes, mas que acabam se unindo através 

do casamento; e que não raramente, tanto em um como no outro 

caso, são exploradas co~juntamente como uma úriica unidade de 

exploração. 

O Pantanal de Corumbá dispunha em 1970 de 2.559.317 

cabe;as de gado conforme o IBGE: 
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QUADRO 5 

M u N I e r p I e D E C O R U M B Á 

B O V I N O s 

MENORES DE 1 ANO DE 1 A MENOS DE 2 ANOS DE 2 ANOS E MAIS 

TOTAL BOIS E GARROTES 
TOTAL MACHO FEMEA TOTAL MACHO FEMtA TOTAL VACAS TOUROS NOVILHAS Para Para 

corte trabalho 

. 
2.559.317 437.181 215.938 221.243 423.559 207.435 216.124 1.698.577 908.668 88.922 318.436 366.009 16.542 

-

FONTE: IBGE - CENSO AGROPECUÃRIO DE MATO GROSSO - VIII Recenseamento Geral - 1970 - Série Regional -

Vol. III - Tomo XXII - pp. 214-215. 
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Segundo o Recadastramento do INCRA/1972 - que tota

lizou um efetivo bovino de cerca de 1.580 mil cabeças para o 

·município de Corumbá - 97,2% do efetivo está concentrado em 

propriedades de mais de 1.000 hectares, ou ainda 59,2% do pl8,!! 

tel está em imóveis com mais de 10.000 hectares 5 . 

Relacionando-se com base nesta Última fonte, a área 

e o efetivo bovino teremos 3, 5 ha/cabeça, ou melhor 0,3 cab/ha, 

o que nos da idéia da baixa densidade de utilização dos imó~ 

veis, verificando-se ainda que à medida que a área das propri~ 

dades aumenta até 200 hectares, diminui a densidade, que se 

· mantém basicamente homogênea a partir daí, ou seja, naquele 

conjunto em que é efetivamente mais significativa a atividade, 

apenas voltando a diminuir sensivelmente nas propriedades aci 

ma d e 5 o • o o o hectares . e fig . 8 ) 

Esta baixa densidade e sua permanência a partir das 

propriedades superiores a 200 hectares se evidencia quando de 

forma mais rigorosa relacionamos o efetivo com as áreas totais 

de pastagens e particularmente, com áreas de pastagens petma-

nentes. 

Considerando a área total de pastagens temos 2,7 ha/ 

cab. ou 0,4 cab/ha. Considerada a lotação das pastagens petma 

nentes verifica-se a sua relativa estabilidade em 0,6-0,7 cab/ 

ha, a partir das propriedades de mais de 100-200 hectares (fig. 

8), o que não ocorre com as pastagens temporárias, onde se ·ve 

rifica um declínio progressivo da.lotação das propriedades de 

50 a 100 até 1.000 e 2.000 hectares, estabilizando-se em Q,8-

0,9 cab/ha, a partir daí até os imóveis de 20.000-50.000 hec

tares_, decaindo para 0.3 cab/ha nas de 50.000 - 100.000 hecta-

(5) Neste total estio excluídas 120 mil cabeças ' de proprieda
des consideradas pelo INCRA como inconsistentes. 
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res, o que indica maiores proporçoes de pastagens temporárias 

nos imóveis com maiores dimensões, particularmente nas de mais 

de 50.000 hectares (fig. 8). 

A pecuária pantaneira, cuja extensividade é revela

da pela dimensão dos estabelecimentos e sua relação com o efe 

tivo bovino, pela natureza das pastagens, etc., apóia-se de fa 

to numa tecnologia bastante rudimentar; 

2. O SISTEMA DE CRIAÇÃO* 

Constata-se a existência de alguns pecuaristas, con 

siderados mais "afoitos" pelos demais, que já vêm fazendo ten 

tativas de modernizar a atividade, mas esses não podem ser t~ 

mados como referência n~ma análise geral da pecuária em Corum 

há, pois, ainda se constituem em exceção.' 

Ao se considerar a pecuária em Corumbá "atrasada" em 

rela;ão a outras áreas do Brasil Central. Pecuário, particular 

mente as áreas de São Paulo e Minas Gerais (Triângulo Minei

ro), as explicações correntes entre os pecuaristas da região 

i de que deriva, além do ainda acentuado afastamento do Panta 

nal em relação aos centros de industrialização e consumo e mes 

mo em relação a Corumbá (ausência de estradas), das dificulda 

des apresentadas pelas condições do próprio meio ambiental. 

Alega-se inclusive, que o criador, vi~ando maior produtivida

de tem procurado introduzir melhorias tecnológicas, mas bus

cando tecnologias próprias, adequadas estritamente às condi-

(*) Este item do cap.II estará baseado em BARROS NETTO, José 
de - A· criação· Emp{rica de Bovinos no Pantanat da Nheco
lândia, São Paulo, Ed. Resenha Tributária, 1979, por sin
tetizar as entrevistas feitas com pecuaristas e trabalha
dores do Pantatial e com ~ pr6prio autor. 
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coes ambientais e que nao impliquem em investimentos signifi

cativos de capital, uma vez que aqueles que têm fugido a isso 

não têm tido muito sucesso. 

~ José de Barros Netto quem diz: 

"A culpa pelo fracasso desses fazendeiros que mais proc~ 

raram tecnologias diferentes das usuais, ou sem levar em 

conta as condições ecológicas do lugar, pode até nao es 

tar na tecnologia em si, mas, tal insucesso pode ter mui 

ta ·relação, também, com as c~ndiçÕes ~m que se encontra 

a região, pode ter relação, especialmente, com a renta

bilidade do criatõrio que, obviamente, não suporta rei~ 

vestimentos de natureza acima do seu suporte econômico. 

t tão importante a verificação dessa rentabilidade para 

algum reinvestimento, que muitos pecuaristas desavisados 

se têm enveredado por trilhas incertas, reinvestindo im 

propriamente, com vultosos prejuízos, podendo-se ter re 

lação também, com a falta de comunicações (que acredito 

seja fator limitativo desse desenvolvimento e inter-rela

cionamento com a rentabilidade); pode ter relação, ain

da com a inadequabilidade da técnica escolhida, consid~ 

~ando os fatores limitativos do Pantanal, em face da a

grestidade dos campos. 116 

Dentro das condições atuais de comunicaçio e trans-

porte, dificilmente a pecuária do Pantanal poderá superar a 

fase de criação7 , em moldes extensivos, pois dadas essas mes-

(6) BARROS NETTO, José de - op. cit., pp. 27-28. 

(7) "A comercialização de grande parte do gado bovino implica 
.na movimentação ou transporte das distantes regiões de cria..
ção para as zonas ·de recria, destas para os centros de en 
go-rda e, finalmente, para os e .stabelecimentos de abate e 
industrialização. Gado de Cria: a criação de maior parte 
do noso gado de corte é feita em regiões distantes, no ser
tão de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais. O sistema de cria 
ção é extensivo, em grandes áreas precariamente divididas7 
sem uma distribuição racional dos reprodutores. As condi
éÕes de alimentação são deficientes, devido à pobreza das 
pastagens nativas. Os nascimentos ocorrem no período de sê 
ca, para maior facilidade de manejo e trato de be~erros7 
mas tal prática conduz a carências nutritivas,devido à fal
ta estacional de pastos. A produção anual de bezerros cos 
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mas condições, um rebanho que tenha sido engordado aí, em seu 

deslocamento sofreria um enorme desgaste físico, acarretando 

·grandes prejuízos ao criador. 

n uma região, sem uma infra-estrutura viária, favo

rável somente à pecuária, que mantendo-se num certo grau de es 

tagnação tecnológica desde os anos 40, em que a agricultura li 

mita-se basicamente ã de subsistência e assim mesmo pouco ex

pressiva. 

Dado o seu caráter extensivo, toda a atividade está 

essencialmente na dependência da natureza, dependência essa 

(7) CONT.- tuma ser negociada pelos criadores do sertão, mas 
.pode ser conservada e recriada no próprio estabelecimento, 
quando situado mais próximo dos centros de engorda, vale 
dizer,.se a menor distância nas divisas do Estado de São 
Paulo. Gado de Rearia: Constitui uma praxe muito difundi
da, no Bras i 1 Centra 1 a venda dos denominados "bezerros de 
sobre ano'', ou seja dos a~imais na~cidos no ano interior 
e com 1 ano de idade, pelo menos, que são levados em lon
gas marchas em demanda dos centros de recriaçio, onde per
manecem por 1 ou 2 anos em face de crescimento.[ .•• ]. Por 
vezes, as distânci~s a percorrer são tio grandes, que se es 
tabelece a necessidade de dois intermediários no trabalh~ 
de recriação: o primeiro recria da idade de 1 ano até 2, e 
o segundo desta idade até os 3 anos, em média, ocasião em 
que estando os novilhos mais perto do Estado de São Paulo, 
podem seguir a pé, por estrado de ferro ou via fluvial pa
ra as fazendas de engorda. Gado de Engorda: Com 3 anos de 
idade, em média, são os chamados 'bois magros', tangidos 
para os centros de engorda. [ ••• ]. Os invernistas costumam 
levar seus bois para o matadouro entre os meses de janei
ro a junho, que constitui o período de safra. Deixam suas 
invernadas por algum tempo em descanso, lotando-os em se
guida com novas partidas de novilhos magros. Com a prima
vera e o início do período das chuvas, as boiadas magras 
começam a se refazer aproveitando a abundância de gramí
neas da estação quente. A engorda em regime de pasto cons 
tit~i a regra gera~ em nosso meio; a engorda intensiva e; 
confinamento ou com o arraçoamento suplementar do gado a
penas começa no Estado, por iniciativa de um reduzido n9 
de pioneiros, mas deverá ter considerável incremento ã·me
dida que se eleva o valor das terras e se divulgam novos 
processos de engorda de bovinos. ~ geralmente admitido co
mo termo médio de engorda o lapso de tempo de 1 O meses, com 
variação de 8 a 12 meses. Nessas condiç5es o boi vai para 
o. abate com 4 anos de idade." SANTIAGO, Alberto Alves -·Pe 
cuária de Corte - Secretaria da Agricultura - Coord. da Pes 
quisa Agropecuária - S·.P. 1970. · 
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consequente de um menor investimento de capital. 

E, diante das imposições do meio natural: 

li [ ] • • • • os ma 1 s avisados acomo~aram-se dentro de uma cer-

ta sistemática de trabalho, evitando técnicas sofistica 

das ou melhorias consideráveis que não são compensado
s· 

ras." 

Vejamos como é a organização do solo e o "sistema" 

de criação de gado no Pantanal. 

·---000---

A constituição da fazenda no Pantanal, construções 

e benfeitorias, sempre de acordo com as necessidades do cria·

tório, divide-se em duas partes principais: a infra-estrutura 

de operaçoes e as invernadas de cria. 

O lugar mais alto, as terras melhores para a roça e 

a horta de subsistência, pequena mata e com "bp.Ías 119 para ga

rantirem a água fica reservado à infra-estrutura de operações. 

A sede da fazenda 10 é localizada num ponto adequado, 

visando o domínio de vias de acesso à terra. A escolha dessa 

área geralmente recai sobre a.parte central do imóvel, mas al 

guns fatores interferem nessa escolha. A existência de ba--Cas, 

(8) BARROS NETTO, José de - op. cit., p. 30. 

(9) "Chamam-se ba-Cas as lagoas de forma circular, elítica, em 
crescente, periforme ou irregular, dispersas na regiao 
(Pantanal).[ ••• ] Durante as enchentes muitas ba-Cas extra
vasam e ligam-se com outras, através de cursos d'água pe~ 
riódicos, que pod.em chegar a -ter vários quilômetros de ex 
t~nsão. Tais cursos d'água sã9 denominados vazantes [ ••• f: 
VALVERDE, Orlando - op. cit., p. 60. 

(10) O termo fazenda é empregado na região para designar a se
de; a casa de morada do dono das terras, unicamente, e 
não o conjunto de benfeitorias, ou do criatório em geral. 
;porém, quando distante das terras, o mesmo termo já é em
pregado para designar o criatório em geral". BARROS NET-
TO, José de - op. cit. pp. 61-62. 
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para que garantam o fornecimento de água aos piquetes necessá 

rios e aos campos de cria, o acesso .à área, a existência de um 

lugar alto, mata para pomar, roça, formação de pasto, etc. 

As construções da sede se organizam então, da seguin 

te forma, de acordo com Barros Netto: 

19) A casa sede, diversas casas para os vaqueiros, 

inclusive um galpão para os solteiros; um tendal ou açougue, 

construção onde se prepara a carne abatida, e ao lado sempre 

um depósito de sal, além de dependências diversas como almoxa 

rifado que funciona também como despensa, depósito de ferra

mentas, etc. 

~ formado também um pomar e uma horta para abasteci 

mento de verduras, que pode entrar no planejamento, mas nem sem 

pre executada, pois isto fica na dependência da disponibilid~ 

de de trabalhadores. 

Para o trabalho do gado, para a leiteação, e para os 

cavalos são construídos os currais~ específicos para cada ati 

vidade e com características particulares. 

Ã volta da casa é construído um piquete, o "piquete 

de porta", onde se prendem os cavalos; um maior (piquete de 

tropa), para os animais de serviço e bezerros de leiteação, fi 

cando assim, apartados de suas respectivas maes; um piquete pa 

ra cavalos de viajantes, além de mais dois outros destinados 

ã prisão de gado estranho ao seu rebanho e um para vaca de lei 

te, com uma pastagem mais abundante. 

Além dos piquetes é organizada uma "invernadinha", 

onde se coloca o gado já trabalhado e uma invernada para bois 

destinados ã venda e uma "salgadeira" ("área pequena cercada 

geralmente com 10 fios de arame, pegada aos currais, contendo 

igua ~destinada ã salga das . ~aquejadas durante o trabalho''). 
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Cabe destacar que, segundo Barros Netto, somente pa 

ra implantação de uma adequada infra-estrutura de operaçoes, 

portanto excluindo-se as extensas áreas de invernadas de cria, 

são necessários pelo menos 500 hectares, o que evidencia a pou 

ca viabilidade do desenvolvimento da atividade em unidades de 

exploração inferiores a 1.000 - 2.000 hectares. 

Completando a formação do criatório estão uma ou mais 

invernadas de cria, muito grandes, para o gado destinado à re 

produção. 

Esta relativa uniformidade na disposição dos elemen 

. tos de infra-estrut4ra e nos campos de criação é freqtlentemen 

te condicionada pela natureza mais ou menos alagadiça dos cam 

pos, a nao ser no caso daquelas unidades de exploração implan 

tadas em pastagens não alagadiças. 

Assim sendo, uma fazenda, por exemplo, que disponha 

da metade de suas terras alagadiças por enchente de rio e de 

outr~ metade firme, tem, costumeiramente, sua sede implantada 

na zona divisória de condições (entre o firme e o alagadiço). 

Dessa forma, a administração dos seus trabalhos é norteada p~ 

las condições de alagamento de uma das partes, quando todo o 

gado é passado para a invernada de cima; no período seco, no 

sentido inverso 11 . 

Como já dissemos a criação de gado no Pantanal é fei 

ta de forma tradicional ou rotineira com ausência de modifica 

coes significativas nos Últimos 100 anos 12 . Talvez a mudança 

mais significativa e já relativamente antiga ocorrida, diz re~ 

peito à melhoria racial, que decorre da introdução de reprodu 

(11) BARROS NETTO, Josi de - op. cit., p. 66 e sgts. 

(12). Idem, ibidem, ·P· 52 e sgts. 
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tores indianos, introduzidos nos rebanhos de gado crioulo na

tivo através de cruzamentos contínuos, a partir das primeiras 

décadas do século atua1 13 • 

A parte essencial do gado criado hoje no Pantanal, 

ou sej~, o gado pantaneiro: 

11
( ••• ] é aquele 'acrioulado', ou seja, nativo do lugar. 

Trata-se de um gado originariamente de raça européia, mas 

que veio, paulatinamente, sendo cruzado com o zebu. Hoje 

é um gado . de grande rusticidade e boa mestiçagem ~ebu. 

Esse gado acrioulado por 100 anos, naturalmente que se veio 

moldando de acordo com as condições ecológicas encontra 

das. Hoje, se bem que sendo um gado totalmente diferen

te do primitivo, dada a introdução do touro zebu, tornou 

-se grandemente resistente ao meio ambiente, tendo mesmo 

seus exemplares adquirido algumas condições de adaptação, 
• d ·

1
. r . 1114 

nao encontra as por vezes em reses a ienigenas. 

O esquema tradicional e dominante de criação no Pan-

tanal, apresenta fundamentalmente duas fases anuais de maior tra 

balho: uma entre maio e junho e a segunda em novembro-dezembro, 

quando se realizam operações como a ferra, a sinalação· ou ma! 

çação do gado e dos bezerros novos, castração, vacinação, etc. 

A vinda dos animais aos currais é também de acordo 

com a natureza. O homem sabe que ele dispõe de um curto espa

ço de tempo: depois da enchente e antes da parição e depois da 

parição e antes da enchente. 

A salgação do gado, é feita a cada lua nova, 30 qui 

los para cada 100 reses, de forma racionada. Essa prática de

senvolvida somente a partir das transformações ocorridas nas 

.condições de transporte, como a chegada da NOB a Corumbá em 

(13) VALVERDE, Orlando - op. cit., p. 106 e VIEIRA, Maurício 
Coelho - op. cit., p. 187. 

(14) BARROS NETTO, José de - op • . cit., PP• 72-73 
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1953, ~ construção da rodovia, quando o sal passa a partici

par cada vez mais da dieta do gado 15 , mas nao sendo todavia, 

considerado um alimento obrigatório. Mais uma vez o pecuaris

ta apela para a natureza: às salinas, que na região dão nome 

às lagoas que têm água salgada, que aliás, nao contém cloreto 

de sódio, evitando com isso maiores gastos com o transporte do 

sal. 

A mineralização do gado, embora venha sendo muito di 

vulgada, sem porém qualquer estudo de carências, carece ainda 

de maior aceitação. O homem do Pantanal acredita nas salinas 

e na qualidade da terra. 

No Pant~nal, a separaçao dos touros das vacas, re

fletindo o caráter extensivo da criação é comandada também pe 

la variabilidade das condições ambientais. A zootecnia reco

menda a interferência do criador de gado nesta separação vi

sando a uniformização da produção, na medida que o nascimento 

simultâneo dos bezerros facilita o manejo, visando também o 

aumento da produtividade, com o aproveitamento da época em que 

-o cio é mais frequente. 

A extensividade da criação no Pantanal determina que 

o estado dos animais, no caso particularmente das vacas, 

decorre antes de mais nada da disponibilidade de pastos natu

rais. Como já dissemos, não há condições econômicas de genera 

lização de pastos plantados e mui to menos do empre.go de ração 

nos períodos de maior carência. 

(15) "[ ••• ] primeiramente o sal não era dado ao gado em vista 
da grande dificuldade de trazê-lo até às fazendas.O trans 
porte de cargas era feito em carreta de bois e batelões 
- que tinham uma tonelagem de 5 a 6 mil quilos - 'pucha
do' à zinga, durante alguns dias em cada viagem, o que de
sestimulava o criador em fornecê-lo ao gado convenien
temente." BARROS NETTO, José de _: op. ~it. p. 57. 
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Assim, no caso de um inverso mais proiongado ou mes 

mo de chuvas excessivas (chuvas durante o inverno, prolongan-

do-se pela primavera adentro) que cheguem a cobrir parte sig

nificativa das pastagens e o super-pisoteio do restante, ocor 

re o enfraquecimento das mesmas, provocando uma alteração no 

cio das vacas. Qualquer rigidez na prática dos criadores quan 

to i época · de separação dos touros, pode resultar na sua rea

lização num momento que nao seja o adequado, no caso de um cio 

tardio. Isso irá evidentemente refletir na queda da produção. 

Aliás, com o enfraquecimento das pastagens e conse

qtlentemente dos animais, mesmo quando as vacas conseguem fi

car "prenhe", o risco do aborto é muito grande. 

b .- d . - 16 .- . Tam em a esterne1raçao revela o carater extens1~ 

vo da criação e conseqtlentemente as determinações da diversi

dade das condições naturais no tempo e no espaço. Enquanto nas 

áreas de pecuária intensiva, esta separação deve e pode ser 

feita mais cedo, no Pantanal quando se faz necessária como pr! 

tica do criador de gado, ela só pode ser feita no mínimo com 

10 meses de idade. 

-Ocorre que o gado acrioulado, mestiço do zebu e do 

gado pantaneiro tem uma baixa capacidade de lactação devido a 

pouca suplementação alimentar (inundações, períodos de seca, 

que fazem com que a região apresente geralmente um período 

curto de pastagem nutritiva durante o ano) e de não haver exi 

gência de maior produção de leite do que a necessária para a 

sustentação do bezerro. Assim, praticamente a desterneiração 

é feita por si só, sem a interferência do pecuarista. Lembra 

Barros Netto: 

(16) Desterneiraçio consiste . no processo ~~ - separaçio das va
cas de suas crias, para poupar sua energia ou para engo~ 
dá-la. 
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"[ ••• ] a desterneiração foi ficando por ~ori~a da pr6pria 

natureza e o fazendeiro sentindo que, quando o tempo co~ 

ria bem e seu gado tinha bastante pasto, boa porcentagem 

das suas vacas repetiam cria; e quando havia enchente ex 

cessiva, não havia desterneiração que melhorasse a pro

dução de maneira apreciável ou, pelo menos, de modo que 

pudesse ser sentida a olhos. 1117 

Afora estes curtos períodos do trato do gado por Pª! 

te dos peoes ou vaqueiros, inclusive com emprego de trabalha

dores temporários, a criação se faz à solta, embora praticamen 

te hoje, todas as fazendas estejam cercadas, nas chamadas in-

d d . 18 .verna as e ar~a 

Como já dissemos, os campos do Pantanal nao se cons 

tituem permanentemente numa fonte regular e abundante de ali

mentação para o gado,sendo necessário a verificação periódica 

das condições das invernadas e do estado ·geral dos pastos •. 

A região é caracterizada por períodos de secas de ou 

tono e inverno e chuvas de primave~a e verao, além das cheias 

que se iniciam, em geral, no início do verao, chegando ao má-

ximo em fins do outono, havendo por conseguinte um tempo 
.. 

me-

dio de retardamento em relação às precipitações de três meses 

para o começo da enchente e de quatro meses para o auge da mes 

ma 19. 

Nas condições do criatório do Pantanal o gado pois, 

só poderá estar em condições de vencer a escassez de pastos no 

inverno caso as pastangens sejam abundantes na primavera e no 

verao, o que nem sempre ocorre quando há chuvas antecipadas no 

inverso que se prolongam pela primavera, ou ainda, quando há 

(17) BARROS NETTO, Josi de - op. cit., pp. 75-76. 

(18) SANTIAGO, Alberto Alves - op. cit., ~· 139. 

(19) VALVERDE, Orlindo - op. cit •• p. 84. 
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atraso nas chuvas de primavera "enchendo os campos logo na en

trada da primavera 'queimando' as pastagens .com água parada". 

Essas condições irregulares do pasto no decorrer do 

ano e na sucessão dos anos, implica a nao utilização rígida de 

pastagens e na ausência de manejo do gado que se cria 

"[ ••• ]um tanto livremente, sem limitaç5es nas suas ca

minhadas em busca de refúgios ou de pastos melhores, nes 
- "20 ta ou naquela epoca do ano. 

Preocupando-se o fazendeiro em garantir para o gado 

mais vazantes ou baias e partes mais altas não inundáveis, evi 

tando conter o gado em áreas determinadas a não ser nos casos 

absolutamente necessários, quando se traça cercas no sentido 
... 

transversal ao do que corre as aguas, para garantir ao gado to 
21 das as suas vazantes . 

A necessidade de invernadas muito grandes implica 

também numa preocupaçao em nao realizar com o gado caminhadas 

longas e freqUentes, ª · não ser aquelas necessárias para os tra 

balhos do gado, caminhadas que implicam apreciável perda de 

energia por parte do animal e diminuição da sua capacidade de 

resistir às secas de inverno. 

A pouca disponibilidade de pastagem e o curto espa

ço de tempo em que o pasto está realmente bom, resultam numa 

perda de peso das reses, particularmente das vacas que estão 

~riando, já que têm a sobrecarga da amamentação que as leva a 

entr~r no inverno em pior estado ~Ísico. As novilhas de pri-
. . 

meira cria, quando enxertadas muito novas, sofrem acentuada 

fraqueza e geralmente não repetem a cria, sendo necessário, um 

(20) BARROS NETTO, Josi de - op. cit·., p. 54. 

(21) Idem, ibidem, p. 130 ·e sgts. 
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bom espaço de tempo para recuperaçao física e concepçao de no 

va cria (24); o que leva à baixa produtividade da criação no 

Pantanal, praticamente estagnada desde há trinta anos. ("As 

porcentagens anuais de nascimento na Nhecolândia por exemplo, 

são de 50\"). 

A esta baixa produtividade devem ser acrescentadas 

as perdas numerosas por ocasião das grandes cheias (e o Panta 

nal tem ~nf~entado este problema d~sde 1974, sucessivamente); 

as perdas e a diminuição generalizada de peso decorrente das 

longas caminhadas de transporte aquático, etc.; em direção às 

invernadas de recria e engorda, sobre o que trataremos poste~ 

riormente. 

3. RELAÇÔES DE TRABALHO 

O caráter extensivo da pecuária expressa-se eviden

temente também no próprio emprego da mão-de-obra e nas rela

ços de trabalho. 

Os 1.344 imóveis do município de Corumbá, equivalen 

do a uma área de 5.745.071,3 ha, utilizam um total de 4.493 

pessoas trabalhando como mão-de-obra permanente, dando uma mé 

dia de 1.278,7 ha/mão-de-obra permanente. E mesmo nos perío

dos de maior trabalho, como por exemplo, a época de marcação, 

aparte, castração etc., o número máximo de mão-de-obra (assa

lariada temporária, permanente e tamiliar), corresponde a 8.290 

trabalhadores, o que equivale a uma média de 693 ha/trabalha

dor. 

Em outros termos, para um plantel de 1.780 mil cabe 

cas temos uma média de 396,2 bois/trabalhador e para esse mes 

mo efetivo e para o número máximo de mão-de-obra utilizada nos 
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períodos em que o trabalho é mais intenso, ou seja, incluídos 

os trabalhadores temporários, teremos 214,7 bois/trabalhador 22 

(fig. 9). 

Enquanto que na lotação dos pastos (cab/ha) ocorre 

urna regularidade nas classes de propriedades superiores a SOO 

hectares corno se pode observar na fig.9, verifica-se que, com 

relação ao emprego de mão-de-obra, acentua-se a extensividade 

da atividade à medida que cresce a dimensão dos imóveis ru-

As propriedades acima de 1.000 hectares concentram 

·s3,s do total da mão-de-obra empregada, sendo que 33,8% da mão

-de-obra está nas propriedades acima de 10.000 hectares. Po

rém, enquanto que nas propriedades abaixo de 1.000 hectares te 

mos urna média de 40 bois/trabalhador, (87 bois/trabalhador nas 

de SOO a 1.000), nas propriedades acima de 1.000 hectares te-

mos 270,3 bois/trabalhador. Evidencia-se com isso, que a sua 

extensividade aumenta na medida que aumenta a dimensão da pro 

priedade. Ou seja, ao aumento nas proporções do plantel, nao 

corresponde um aumento do número de trabalhadores, quer perma 

nentes, quer temporários em particular, como se pode ver na 

fig.9. 

Segundo os dados do INCRA, a mão-de-obra utilizada 

nos imóveis rurais de Corumbá é constituída por duas catego

rias: os assalariados permanentes e os dependentes.do proprie 

tário trabalhando (mão-de-obra familiar). Dos imóveis rurais, 

4S% não utilizam mão-de-obra assalariada permanente, mas essas 

(22) Este cálculo está pressupondo que todos os trabalhadores, 
estão empregados em unidades que tenham o gado bovino, 
mas, convém lembrar que, apenas 1.029 unidades declara
ram possuir bovinos e que são 1.344 no total. 
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propriedades englobam apenas 12,6% da área total, o que signi 

fica evidentemente que 55% dos imóveis (que englobam 87,4% da 

·área total) utilizam essa modalidade de força de trabalho. 

Assim, a maioria dos imóveis que não utilizam o as

salariado permanente corresponde às propriedades de dimensões 

menores, onde é mais intensa a utilização da mão-de-obra fami 

lias e ã medida que elas aumentam, intensifica-se o emprego do 

assalariado·permanente. (Quadro 6)· 

Cabe, todavia, ressalvar o seguinte: quando os pe

cuaristas declaram em sua ou suas propriedades, dependentes 

·seus trabalhando, nem sempre se trata de fato de dependentes 

como entendemos, ou sejam, filhos ou quaisquer outros membros 

da família. Nas entrevistas feitas, fomos informados que, na 

Nhecolândia por exemplo, entre os trabalhadores permanentes 

nas propriedades, estão aquel~s que ·sãó moradores, declarados 

como dependentes do proprietário e que são efetivamente mem

bros de sua família. Mas, informaçõei obtidas sobre essa mes-
.. 

ma area contradizem a anterior, quando afirmam que esses de-

pendentes são mui tas vezes· agregados, que alí estão por mora

dia e alimentação. 

No Paiaguás, por outro lado, de acordo com entrevis 

ta, há realmente agregados. São eles pessoas que vivem nos imó 

veis rurais dessa área, às margens dos cursos d'água, vivendo 

da pesca, da coleta e de alguma cultura de subsistência, mas 

sem vínculo empregatício com os proprietários dos imóveis. Em 
. 

troca, por essa autorização de ocupar suas terras, os proprie 

tários cobram-lhes prestação de serviços no período em que in 

tensifica-se o trabalho, sendo provavelmente declarados pelos 

mesmos como dependentes do proprietário do im5vel. 



QUADRO 6 

M U N I C ! P I O D E C b R U M B Ã 

CLASSES DE ÃREA TOTAL DOS IMÕVEIS SEGUNDO A NATUREZA DA MÃO-DE-OBRA EMPREGADA 
' 

T o T A L Imóveis sem assalariados Imóveis com assalariados 
CLASSES DE ÃREA Permanentes Permanentes 

- Ha -
NQ de Ã r e a Imóveis Ã r e a Imóveis Ã r e a 

Imóveis - Ha - NQ % - Ha - % NQ % - Ha - % 

Menos de 1 3 1,5 3 100,0 1,5 100,0 - o,o - 0,0 

1 a menos de 2 7 9,5 6 85,7 8,5 89,5 1 14,3 1,0 10,5 -
2 a menos de 5 32 105' 1 26 81,3 82,8 78,8 4 12,5 15,3 14,6 

5 a menos de 10 28 178, 1 25 89,3 159' 1 89,4 1 3,6 9,0 5, 1 

10 a menos de 25 90 1.418,5 63 70,0 1.013,8 71,4 23 25,6 352,7 24,8 

25 a menos de 50 33 1.190,9 24 72, 7 875,9 73,5 9 27,3 315,0 26,4 

50 a menos de 100 63 4.030,7 40 63,5 2.590,6 64,3 20 31,7 1.231,1 30,5 

100 a menos de 200 81 9.631,6 65 80,2 7.650,7 79,4 13 16,0 1.624,9 16,9 

200 a menos de 500 107 33.593,4 78 72,9 24.478,6 72,9 19 17,8 5.782,7 17,2 

500 a menos de 1.000 109 75.126,8 67 61,5 44.235,2 58,9 33 30,3 23.930,7 . 31, 9 

1.000 a menos de 2.000 150 212.221,6 67 44,7 88.259,6 41,6 70 46,7 105.493,5 49,7 

2.000 a menos de 5.000 290 861.296,3 89 30,7 236.118,5 27,4 176 60,7 546.014,4 63~4 

5.000 a menos de 10.000 127 913.666,7 15 11,8 103 .501,0 11 '3 104 81,9 761.317,6 83,3 

10.000 a menos de 20.000 109 1 • 562. 260' 1 8 7,3 100.528,5 6,4 96 88' 1 1.389.145,8 88,9 

20.000 a menos de 50.000 48 1.504.025,5 1 2' 1 47.668,0 3,2 43 89,6 1.306.118,8 86,8 
í'-

50.000 a menos de 100.000 2 118.321,5 - o,a --- 0,0 2 100,0 118.321,5 100,0 
--

T o T A L 1.279 5.297.077,8 577 45' 1 657,172,3 12,4 614 48,0 4.259.674,0 80,4 

FONTE: INCRA - Sistema Nacional de Cadastro Rural - Cadastro de Imóveis Rurais - Estatísticas Cadastrais/1 - Recadastra
mento - 1972 - 01/07/08 

ôBS.: Não constam do quad~o os dados considerados pelo INCRA, como inconsistentes. 

1 
~ .... 
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Essa mio-de-obra dependente do proprietário, apare

ce em número maior, nos imóveis que declararam não empregar a~ 

salariados permanentes, o que nos parece lógico. A utilização 

da mio-de-obra de elementos da família e a incidência destes, 

ao contrário, i menor nos imóveis com assalariados permanen

tes. (Quadro 7) 

Mas, comparada a utilização de mão-de-obra das uni

dades que empregam assalariados permanentes e das que nao em

pregam assalariados permanentes, - no primeiro caso, assala

riados permanentes mais trabalhadores dependentes do proprie-

' tário e no segundo caso, apenas trabalhadores dependentes do 

proprietário - co~stata-se urna rnidia de pessoas trabalhando 

permanentemente por unidade, nitidamente superior nos imóveis 

rurais com assalariados permanentes, particularmente naquelas 

classes de propriedades superiores a 1.000 hectares, ou seja, 

aquelas que têm mais significado para a criação. 



Q U A D R O 7 
M u N I c t p I o D E c o R u M B Ã 

N~MERÓ M~DIO DE DEPENDENTES DO PROPRIETÃRIO TRABALHANDO POR IMÕVEL 

em imóveis sem assalariados em imóveis com assalariados 

CLASSES DE ÃREA· permanentes permanentes Assalariados Media 

média por média por permanentes Média Geral numero numero 

- Ha - unidades dependentes unidade unidades dependentes unidade 

menos de 1 03 - - - - - - - -
1 a menos de 2 06 - - 01 - - 01 1,0 1,0 

2 . a menos de 5 26 11 0,4 04 - - 05 1,3 1,3 

5 a menos de 10 25 18 0,7 01 01 1,0 01 1,0 2,0 

10 a menos de 25 63 94 1,5 23 08 0,3 50 2,2 2,5 

25 a menos de 50 24 32 1,3 09 03 0,3 13 1,4 1,7 

50 a menos de 100 40 52 1,3 20 08 0,4 36 1,8 2,2 

100 a menos de 200 65 53 0,8 13 04 0,3 17 1,3 1,6 

200 a menos de.SOO 78 . 116 1,5 19 01 O; 1 41 2 ,.2 2,3 

500 a menos de 1.000 67 72 1 ' 1 33 06 0,2 73 2,2 2,4 

1.000 a menos de 2.000 67 101 
~ 

1,5 70 40 0,6 207 3,0 3,6 

2.000 a·menos de 5.000 89 115 1,3 176 87 0,5 592 3,4 4' 1 

5.000 a menos de 10.000 15 11 0,7 104 54 o;5 508 4 '9· 5,4 

10.000 a menos de 20.000 08 03 0,4 96 42 0,4 760 7,9 8,3 

20.000 a menos de 50.000 01 - - 43 12 0,3 572 13,3 13,6 

50.000 a menos de 100.000 - - - 02 04 2,0 16 8,0 10,0 

FONTE: INCRA - Sistema Nacional de Cadastro Rural - Cadastro de IMÓVEIS Rurais - Estatísticas Cadastrais/1. Recadastra
mento - 1972 - 01/07/08. 

1 
~ 
e,,, 
1 
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Isso pode significar omissão de infor~ações- ou que 

as atividades desenvolvidas nos imóveis que não empregam ass! 

lariados permanentes, seja, em geral, mais extensivas ainda do 

que aquelas desenvolvidas nas outras. Mas, pelos dados gerais 

e pelas entrevistas e leituras feitas, a extensividade da ati 

vidade i uma característica geral no Pantanal e particularmen 

te, no Pantanal de Corumbá. Algumas transformações que se re

velam no sentido de intensificá-la, nao podem ser generaliza

das e nem relacionadas com o emprego de mão-de-obra assalaria 

da permanente. Não ignorando, mas descartando, a possibilida

de de que esse resurt ado seja produto apenas de omissão de in 

formações, talvez se pudesse levantar a hipótese de que mui

tos desses imóveis rurais não constituem de fato unidades de 

exploração, mas são partes de unidades que aglutinam diversos 

imóveis rurais de um mesmo proprietário ou de uma mesma f amí

lia. A própria existência de gado bovino, muito freqtiente em 

imóveis rurais com dimensões inferiores a SOO hectares, numa 

região onde a pecuária leiteira não tem muita expressao, vem 

de encontro a essa hipótese. 

·Consideramos ainda necessário esclarecer a natureza 

das relações de trabalho que existem efetivamente entre os pr~ 

prietârios, na verdade geralmente representados por adminis

tradores e/ou capatazes, e boa parte dos trabalhadores decla

rados como assalariados permanentes. Ao serem entrevistados, 

·alguns trabalhadores, desconheciam o seu salário, embora se 

dissessem assalariados; recebendo do patrão o necessário para 

sua sobrevivência, o que justificam pela impossibilidade de 

irem com frequência ati Corumbá, por causa da distância, mui

tas vezes vencida apenas de avião ou de barco. 

De acordo com Josi . de Barros Netto: 
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"Os empregados, sejam diaristas ou mensalistas, estes e~ 

pecialmente, não recebem seus vencimentos mensalmente e 

sim quando deles necessita. O fazendeiro dispõe de um 

livro de Contas Correntes, onde cada vaqueiro tem a sua 

conta especial, e onde é anotado, um Deve e Haver, as 

despesas e créditos. 

Na grande maioria das vezes o fazendeiro nao dispõe de 

armazém fornecedor, de modo que as compras dos emprega

dos, à exceção de gêneros alimentícios e algum medica

mert to · fornecido em um a lmoxa'r i fado chámado 'despensa' , são 

feitas sob a forma de 'encomenda' à cidade, quando o p~ 

trão ou capataz a ela se dirige. Quase sempre roupas, la~ 

ternas, calçados, rádios, etc., são os artigos mais pr~ 

tendidos. 1123 

Toma-se um certo cuidado com o empregado, quando es 

te é recém-admitido, na aceitação das "encomendas", no senti

do de não permitir que a dívida se avolume, conforme o mesmo 

autor. 

E ainda: 

".[ ••• ] com os empregados mais 'antigos', as necessidades 

da aquisição freqHentemente não são apreciadas relativ~ 

mente quanto ao seu tlébito. Ou seja: o patrão não costu 

ma levar muito em conta · a situação financeira do empre

gado, em relação à fazenda, mesmo as vezes tratando-se 
- .. 2 4 de bens superfluos. 

Não é difícil compreender tal comportamento seja do 

capataz ou do fazendeiro, em relação aos empregados. Quanto 

ao comportamento em relação ao diarista (ou recém-admitido), 

pela própria característica dessa çategoria de empregado, que 

não tem nenhum vínculo empregatício, mas "liberdade" de ir e 

vir, o que não dá ao empregador garantias quanto ã quitação de 

(23) BARROS NETTO, José de - op. cit., p. 91. 

(24) Idem, ibidem, p. 91. 
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sua dívida. O trabalhador "mais antigo", que domina a ativida 

de interessa ao patrão tê-lo, na fazenda, e o crédito aberto, 

dado "seu tempo de serviço", .. que mantera sua dívida permanente, 

é utilizado pelo fazendeiro para mantê-lo "preso", embora ju

ridicamente seja considerado um homem-livre. ~ bom lembrar que 

esta liberdade é condição, no modo de produção capitalista, pa 

ra que um possa vender e outro comprar a força de trabalho. 

Diz Martins: 

"O principal da expansao do Capitalismo é basicamente is 

so: - os trabalhadores se transformam em trabalhadores 

livres, isto é, libertos de toda propriedade que não s~ 

ja a propriedade da sua força de trabalho, da sua capa

cidade de trabalho.[ .•. ] Tornam-se também livres no se~ 

tido de que 'não estão subjugados por ninguém, por um pro 

prietirio de terra ou por um senhor de escravos.Além de 

livres são, pois, iguais àqueles que são proprietirios. 

~ nessa relação de liberdade e de igualdade, que se ba

seia a relação soci~l Capitalista. [ ... ] São iguais ao 

capitalista, ao patrão, no sentido de que um vende e o 

outro compra força de trabalho, um trabalha e o outro pa 

ga um salirio pelo trabalho. A relação de compra e ven

da so pode existir entre pessoas formalmente iguais. SÓ 

pessoas juridicamente iguais, podem fazer contratos en

tre si. [ ... ] 1125 

Do período de desbravamento até a Segunda Guerra, t~ 

to o fazendeiro como seus peoes, estavam mais ligados ao imó

vel. As relações de trabalho não eram "assalariadas" e nem e-

xistia ~ diarista, dado o isolamento forçado em função da . pr~ 

cariedade dos meios de comunicação ·e transporte: 

"[ ••• ] constituíam um conjunto harmônico, igualmente com 

(25) MARTINS, José de Souza - "A sujeição da Renda da terra ao 
Capital e o Novo Sentido da Luta pela Reforma Agriria" 
in Encontros com a Civilizaç5o Brasileira, V. 22, · Rio de 
Janeiro, Civilização Brasileira, 1980 (199-221) p. 200. 
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prometidos na preservação daqueles bens naturais, no cui 

dado às pastagens e no desvelo à boiada. Na verdade,fo~ 

mavam uma sociedade lucrativa, sob regime patriarcal, po~ 

quanto vaqueiros e agregados possuíam 'pontas de gado', 

com 'ferros' próprios, usufruindo livremente as pasta

gens que lhes iediam gratuitamente os legítimos donos do 

campo. O relacionamento era sumamente amistoso, com o de

vido respeito à pessoa do patrão, de ordinário simples 

e bondoso. 1126 

A "harmonia" referida na citação anterior, de certa 

forma condizia com a realidade, ainda que se pudesse conside

rá-la mascarada pela inconsciência da significação dessa rela 

ção patriarcal. Até as primeiras décadas desse século, pode-se 

supor que a ofert~ de trabalhadores, vaqueiros em particular, 

fosse escassa; o que dava a eles e aos próprios agregados, da 

da as dificuldades de uso do trabalho temporário assalariado, 

um poder maior de barganha. Expressava-se isso na participa

çao nos frutos da atividade, na utilização de pastagens den

tro das próprias fazendas e no plantio de roças de subsistên-

eia. 

Já na segunda metade do século atual, a situação ha 

via se transformado. Os encargos acarretados ao empregador p~ 

las Leis Trabalhistas, a melhoria dos meios de transporte e 

comunicação, o crescimento populacional e o conseqtlente aume~ 

to da disponibilidade da mão-de-obra, levaram a alterações nas 

relações de trabalho. Desaparece a figura do vaqueiro com_ Pª! 

te na produção, substituído pelo assalariado permanente como 

o caracterizamos há pouco, e difundindo-se o emprego de dia-

ristas como uma forma de racionalização. 

Tais diaristas, diz Barros Netto: 

(26) SOUZA, Lêcio Gomes de - "Prefácio" 'in BARROS NETTO, José 
de - op. cit., p. 6. 
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"[ ••• ] pouco vao à cidade, constituem-se em vaqueiros am 

bulantes apenas, quase sempre encontrando trabalho no 

Pantanal, sem interrupção, passando desta para aquela f~ 

zenda [ .•. ], · são os preferidos pelos fazendeiros, que, 

também, os preferenciam (sic) a contratar outros que, 

h 
• . .. 2 7 

permanentes ven am onerar mais sua economia. 

São contratados geralmente durante o trabalho com o gado, sen 

do depois dispensados. 

Este regime de trabalho oferece vantagens ao empre

gador, que vem procurando manter em seu imóvel, apenas o núme 

ro estritamente necessário de trabalhadores permanentes, con

tratando · os diaristas para as épocas de trabalho mais intenso. 

Também, aquele vaqueiro do início do século, deixa 

de ser necessário nos moldes anteriores, uma vez que o gado, 

antes criado ã solta e bravio, hoje é em contrapartida,um ·~oi 

manso" e facilmente manejado. 

O fazendeiro que antes passava a maior parte do seu 

tempo na fazenda, hoje está mais ausente, estabelecendo-se a 
-

partir de então, uma nova relação, a presença do capa t.az ou do 

administrador da fazenda, que a gerencia na sua ausência. Àme 
.. 
d ida que os filhos vão se tornando adultos, partem para os grag 

des centros para concluírem seus estudos, e nem sempre · mani

festam interesse em retornar ã zona rural. Muitos, ao tomarem 

posse das fazendas por herança, as administram ã grandes dis

tâncias e' até mesmo por telefone. 

4. ESCOAMENTO DO GADO 

Corno já dissemos anteriormente, Corumbá definiu-se, 

particularmente, corno centro produtor de gado de corte, caben 

(27) BARROS NETTO, José de - op. cit., p. 86. 
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do-lhe a cria, enquanto que a recria e engorda cabem -is ireas 

intermediirias e o abate is ireas de industrialização e consu 

mo maior. Do valor total da produção, 32,6% equivalem ã produ 

ção perdida, consumida e/ou estocada e, 67,2% é vendida. (fig. 

10 - Quadro 8). 

Q. U A DR O 8 
M U N I C 1 P I O D E ·C O R U M B Ã 

D E S T I N O D A P R O D U Ç Ã O 

Valor Total Destino da Produção em 
CLASSES DE ÃREA da Produção Relação ao TOTAL 

- Ha - Cr$1.000 Perdida/Consumida Vendida 
e/ou Estocada % % 

. 
menos de 1 01 100,0 -

1 a menos de 2 01 100,0 -
2 a menos de 5 04 25,0 75,0 

5 a menos de 10 35 37' 1 62,9 

10 a menos de 25 105 36,2 63,8 

25 a menos de 50 24 37,5 62,5 

50 a menos de 100 110 13,6 86,4 

100 a menos de 200 76 19,7 80,3 

200 a menos de 500 332 35,2 64,8 

500 a menos de 1.000 201 36,8 63,2 

1.000 a menos de 2.000 1 • 971 24,9 75' 1 
2.000 a menos de 5.000 10.695 44,8 55,2 

5.000 a menos de 10.000 9.385 24,7 75,3 

10.000 a menos de 20.000 16.805 31,5 68,5 

20.000 a menos de 50.000 16.295 11 'o 89,0 

50.000 a menos de 100.000 923 20,7 79,3 

100.000 e + - -
INCONSISTENTES 34.748 42,9 57' 1 

·T o T A L 91.711 32,8 67,2 

FONTE: INCRA - Sistema Nacional de Cadastro Rural. Cadastro de Imóveis 
Rurais. Estatísticas Cadastrais/1 - 12 

Segundo Bento Souza Porto, 17% dos negócios de ani

mais realizados em 1967, foram efetuados com . frigoríficos de 

São P~ulo, 41% com invernistas de São Paulo, 14% com o Frigo-



Muniefpl o de 

Fig : 10 

Corumbô. - Destino da Prod.ucão 

PRODUÇÃO PERDIDA 
CONSUMIDA K I OU ESTOCADA 

SllTEMA NACIONAi. DE CADAITRO RURAL. 

CADASTRO DI IMÓVlll RURAll HTATÍITICAI 
CADAITRAll I t • RICADAITRAMINTO l.S172. 
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rífico matogrossense S.A. (FRIMA) em Campo Grande e 28% com 

açougueiros e vizinhos. O peso muito grande de negócios com 

os invernistas relaciona-se, com a distância do Pantanal dos 

centros de industrialização e realça o significado da região 
28 como produtora de gado magro de corte · . 

Isso, além de mostrar que a Pecuária do Pantanal es 

tá inserida numa economia de mercado, mostra também uma homo

geneidade no destino da produção tanto nas propriedades meno

res como nas de maiores dimensões (Quadro 11). Pode-se supor 

que, as propriedades menores estejam mais voltadas para o abas 

· tecimento local ou ainda que se constituam partes de maiores 

unidades de produção. 

Este gado, criado no Pantanal, é, pois vendido prig 

cipalmente para São Paulo, onde se localizam as invernadas de 

engorda e as áreas de abate. Mais recentemente, após a década 

50, com a instalação de frigoríficos regionais, como por exem 

plo, em Campo Grande e Dourados, invernadas começam a penetrar 

o sul de Mato Grosso, nas áreas limítrofes de São Paulo, p~s

sando a haver engorda no Estado de gado procedente das suas vá 

rias regiões criadoras, dentre as quais o próprio Pantanal, co 

mo indicam os dados citados anteriormente. 

O transporte dos animais, dependendo dos métodos de 

comercialização, tipos de animais , pelos custos, idade, dis

ponibilidade dos meios pode ser efetuado por vários meios: a 

pé, por· ferrovia, rodovia e mesmo fluvial. 

·(28) PORTO, Bento Souza - Análise Econômica dos Sistemas de 
Transporte de Bovinos de Mato Grosso para São Paulo. Te
se apresentada à Escola de Pós-Graduação da Universidade 
Rur•l do Estado de Minas Gerais, como parte das Exigin
cias do Curso de Economia Rural, para obtenção do . Grau 
"Magister Scientiae". Viçosa, Minas Gerais, 1969. p.32. 
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Grande parte do rebanho bovino do Pantanal faz lon

gos percursos a pé. Boiadas são tangidas at~avés dos campos, 

·trilhas e estradas boiadeiras, desde o Pantanal até mesmo os 

limites do Estado de São Paulo; ou das fazendas distantes até 

por mais de ~00 ou 200 quilBmetros até portos de embarque na 

Bacia do Paraguai e estações da Noroeste do Brasil dentro do 

Estado .• 

· Esta boiada, constituída· por gado magro percorre lon 

gas distâncias, atravessando a nado os cursos d'água ou atra

vés das balsas ou pelas raras pontes, sendo comum a perda de 

animais por morte, e muito freqtlente a depreciação de novi:-

lhos: 

"O transporte a pe e responsável por grandes prejuízos, 

sabendo-se que bois de três anos, sujeitos a caminhadas 

de 1.000 quil5metros no . interior .de Mato Grosso, Goiás 

· e Minas Gerais, em demanda das invernada~ do oeste pau

lista, chegam a perder em 50 ou 60 dias de viagem cerca 

de 90 quilos de ~eso, cuja recu~eração leva, pelo menos 

·180 dias, ou 6 meses. A situação é ainda agravada com as 

perdas por morte e extravio, que são freqUentes nessas 

1 
. ,,2 9 

ongas viagens. 

Acrescente-se que nem sempre o gado transportado a 

pê tem o destino pré-eitabelecido, quando são negociados · na 

origem ou nos próprios corredores de gado. Ficam então, em pas 

tos de aluguel muito desfrutados, a espera de invernistas ou 

representantes dos frigoríficos, às vezes por semanas, acarr~ 

tando prejuízos maiores que se somam <:LOS desgastes de percurso. 

g preciso destacar, que mesmo dentro do Pantanal, o 

deslocamento a pê, em busca de outros meios de transporte são 

particularmente longos. Para se ter uma idéia das distâncias, 

(29) SANTIAGO, Alberto Alves - op. cit., p. 88. 
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e inte.ressando apenas ao município de Corumbá, cujas terras 

sao as melhores situadas com relação à estrada de ferro, lem

bramos que a sede .do município de Paiaguás está, em linha re

ta, a 80 quilômetros da cidade de Corumbá; a do distrito da 

Nhecolândia a 70 quilômetros, essa Última sede está a 60 e 50 

quilômetros respectivamente, das estações ferroviárias de Por 

to Esperança e Albuquerque. Enfim, distâncias, que significam 

pelo menos, 3 ou 4 marchas (dias de viagem). 

Outro meio, para o transporte do gado bovino, util! 

zado significativamente no Pantanal, é o transporte fluvial. 

Em amplas áreas do Pantanal - como por exemplo, as 

áreas de Amolar, Coimbra e mesmo de alguns pontos do Paiaguás 

- a navegação, é mesmo o Único meio de transporte que, funcio 

na todos os meses do ano, sem interrupção. 

O transporte fluvial do gado, é feito atualmente p~ 

lo Serviço de Navegação da Bacia do Prata, com sede em Corum

bá e por algumas empresas particulares que mantém navios ''boiei 

ros'', além de chatas e barcaças que exploram esse sisiema de 

.transporte. 

Além de, em grande parte da área, nao restar outra 
- .. opçao, e um transporte de custos inferiores quando comparado 

ao transporte por via férrea ou rodoviário; é um meio de trans 

porte que causa muito pouco dano aos animais, ainda que tenha 

como limitação mais significativa, a sua morosidade. 

Aliás, pela sua morosidade, presta-se muito mais ao 

transporte do gado magro, o que se ajusta às condições da cria 

.çao do Pantanal: 

"O gado magro, vacas e novilhos em crescimento podem su

portar uma viagem de 50 ou mais horas sem alimento e sem 

bebida. Os bois gordos ji sentem bastante os deslocamen 
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tos que durem mais de 40 horas, pod~ndo s~cumbir d~pois 

de 50 ou 60 horas. 1130 

O destino principal desses animais, transportador por 

via fluvial são as estações de embarque da Noroeste do Brasil, 

Corumbá, Porto Esperança e principalmente Albuquerque. Segun-

· do Bento Pôrto, esses fluxos de animais têm origem há mais de 

1.500 quilômetros, estando o Porto mais distante Descalvado a 

cerca de 1.400 km dos portos principais, concentrando-se os 

maiores volumes transportados, 40% em 1966, entre 600 e 900 

·1- d 31 qui ometros e percurso . 

Apesar de seu trajeto estar na posição Sudoeste do 

Pantanal, e da sua conhecida rigidez, a Noroeste do Brasil de 

sempenha um papel significativo no transporte do gado em 

do Pantanal, . para os campos de recria e engorda e mesmo 

os frigoríficos. 

.. 
pe, 

para 

Há mais de 50 anos, desde a instalação da grande ig 

dústria frigorífica em São Paulo, as ferrovias, vêm atendendo 

ãs necessidades de transporte do gado em pé, principaimente da 

·queles criados e engordados, is margens de seus trilhos; ain

da que seja para elas considerada onerosa, nao lucrativa, da-

do que, além do baixo Índice de aproveitamento da lotação dos 

vagoes, esses retornam vazios is áreas de origem. 

No transporte de bovinos das áreas de cria ou engo! 

da aos centros de abate, conforme Santiago, colocam-se duas 

questões fundamentais, uma do ponto de vista das empresas fer 

roviárias e outro da economia pecuária: 

"Os bovinos são uma mercadoria que, tendo características 

especiais como carga a ser conduzida pelas 

(30) SANTIAGO, Alberto Alves - op. cit. p. ~09. 

(31) PORTO, Bento Souza - op. cit. pp. 42 e sgts. 

ferrovias, 
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nao oferece os mesmos coeficientes técnicos de outros ar 

tigos comuns. As gaiolas para bovinos vivos têm um coe

ficiente de carga útil, em relação ao peso bruto tracio

nado, igual a 20 - 25%, ao passo que o coeficiente médio 

dos vagões cobertos pelas mercador i as comuns e de 50-

55%. "32 

Nos principais centros de pecuária, as estradas man 

têm embarcadouros às margens das linhas e especificamente no 

Pantanal, como já dissemos os ~mbarcadouros da estação de Al-

buquerque, articulada com o porto fluvial de Morrinhos. 

Nas áreas, em que sofre a concorrência cada vez maior 

do transporte rodoviário, trata-se de um meio de transporte, 

que · se presta muito mais ao gado gordo, particularmente, aqu~ 

les "invernados" próximos aos pontos de embarque, evitando-se 

·assim, longos deslocamentos a .Pé. Não é. o caso do Pantanal, º.!!. 

de a outra alternativa ·- o transporte a pé - para o desloca

mento do gado em direção às áreas de . invernada, perde poder de 

concorrência, ã medida que as distâncias aumentam. 

Por isso, como diz Bento Pôrto: 

"As es t ações de embarque que · maior . yolume de animais em

. barca, anualmente, dentro do Estado, são as estações l~ 

calizadas no Pantanal. Dentre elas, a de maior destaque 
- - 1133 e a estaçao de Albuquerque. 

A redução do tempo de transporte poderia ser conse

guido através do transporte por caminhão, que apesar de mais 

caro,. compensa os custos, pois cÓbre maiores distâncias em um 

menor espaço de tempo que os demais meios. 

Apesar de suas vantagens, o pecuarista pantaneiro 

(32) SANTIAGO, Alberto Alves - op. cit., -p. 92 

(33) PÔRTO, Bento Souza - op. cit., p. 51. 
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nao pode usufruir de seus benefícios, dada a inexistência de 

rodovias. 

Existe um Plano de Desenvolvimento do Pantanal, o 

PRODEPAN (Programa Especial de Desenvolvimento do Pantanal), 

que desde há sete anos está sendo "implantado" e até agora ne 

nhuma estrada foi feita e nem se conseguiu manter em funciona 

mento a Única existente, a da "Integração", durante as enchen 

tes: 

"Esta, insuficiente, porque nao penetra verdadeiramente 

na Nhecolândia e sim corta-a apenas na área mais alaga

diça, constitui-se mais na feitura de barrancos de pes

ca que em via de escoamento da produção. Justamente quán 

do a produção nhecolandense está pronta a ser remetida, 

as alagaç5es dão conta da estrada, sem levantamento nem 

escoadouros suficientes, interrompendo qualquer preten

são de penetração ou de saída, sejam de generos alimen-
. . 34 . 

tícios ou de bois para abate." 

Os pecuaristas da região atribuem a ineficiência da 

estrada, ao desconhecimento da área por parte dos técnicos que 

a construíram. Há, segundq eles, necessidade de construção de 

fuais vias de acesso, mas que ·isso seja feito observando-se as 

condições locais, particularmente, a rede de drenagem e o re-
.. 

gime das aguas. 

A partir do momento que estradas de rodagem se im

plantem na região, deverão ocorrer transformações na sua eco

nomia, particularment~ pecuária, ~ seus pecuaristas têm, evi~ 

dente~ente, certa consciência disso: 

"O d ia que tivermos uma estrada cortando a Nheco lând ia, 

certamente que a engorda será incentivada a ponto de t~ 

dos procurarem vender seu boi j ã 'acabado', visto que 

(34) BARROS NETTO, José de - op. cit., p. 144. 
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com o frete de caminhão o desgaste do animal e muito me-
35 nor, por mais longo que seja o percurso." 

Porém, até que nao ocorram essas transformações em 

relação ao escoamento da produção, a partir do que o sistema 

de criação se transformará, pela diminuição nos custos do trans 

porte, pela própria elevação do preço da terra decorrente, o 

que, implicará inclusive, em maior difusão do cultivo de pas

tagens, e uma criação mais intensiva, o Pantanal continuará 

cumprindo o papel que lhe foi reservado desde o início do sé

culo, pela divisão territorial do trabalho, ou seja, a produ

ção de boi magro. 

* * * * * 

(35) BARROS NETTO, José d~ - op. cit., pp. 156-157 
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e A p r T u L o III 

A NATUREZA DAS RELAÇÕES DE PRODUÇÃO NO ESPAÇO PANTANEIRO 

1 • INTRODUÇÃO 

Para que possamos entender a natureza das relações 

de p~oduçio no espaço pantaneiro, torna-se necessário a com

preensão, mesmo que em linhas gerais, do modo de produção que 

domina a realidade brasileira, ou seja, o modo de produção c~ 

pitalista. E para tanto, precisamos conhecer determinadas leis 

de seu funcionamento, categorias que trouxe ã tona; só a par

tir de entio é que poderemos discernir o que é geral ou espe

c Íf ico em qualquer sociedade atual. 

Há sociedade onde o capital já domina com toda sua 

força, desde o campo, até a cidade, em que as contradições que 

aí se manifestam são aquelas inerentes especificamente ao mo-

do capitalista de produção. 

Encontramos, também, sociedades onde o capitalismo 

se manifesta de maneira complexa, não se aprese.ntando com a p~ 

reza das relações capitalistas. Ao contrário, apresentam rel~ 

çoes nao caracteristicamente capitalistas ao lado daquelas es 

sencialmente capitalistas. Isso, ~o entanto, não significa u

rna justaposição de modos de produçio, que podem ser analisa

dos isoladamente. Na verdade, há uma combinação de diferentes 

relações de distintos processos de trabalho e formas de valo

rização do capital, formando um todo único e onde se salienta 

a dominação de um sobre os demais: 

"[ ••• ] Em todas as formas de sociedade é uma produção d~ 

terminada e as relações por ela produzidas que estabel~ 

cem a todas as outras produções e às relações a que elas 

dão- origem a sua categoria e a sua importância. ~ c·omo 
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uma iluminação geral em que se banham todas as cores · e 

que modifica as tonalidades particulares desta. l! como 

um éter particular que determina o peso específico de to 

das as formas de existência que aí se salientam - [ ••• ]. 

Seria portanto impossível e errado classificar as cate

gorias econômicas pela ordem em que foram historicamen

te determinantes. A sua ordem é pelo contrário determi

nada pelas relações que existem entre elas na sociedade 

burguesa moderna e é precisamente contrária ao que par~ 

ce ser a sua ordem natural ou ao que corresponde à sua 

ordem de sucessão no decurso da evolução histórica. [ .•. ] 

Trata-se da sua hierarquia no quadro da moderna socieda 
1 de burguesa." 

Neste caso, poderíamos falar de uma Formação Social 

Complexa . . 

tins: 

Formação Econômica e Social, refere-se, como diz Mar 

"[ ... ] à totalidade do processo social do capital e à t~ 

talidade do capitalismo, mas não em relação a urna região 

determinada ou a um país determinado. O núcleo da forma 

çao não é o espaço geográfico no qual se realiza, mas o 

seu desenvolvimento desigual, [ ..• ] das diferentes ex

pressoes sociais das contradições fundamentais da sacie 

dade. 112 

Concordamos com Martins no que a Formação Social diz 

respeito i totalidade. Mas, a questã~ que ainda se coloca ~ a 

da identificação e a do significado das partes desse desenvol 

vimento desigual, dessas "diferentes expressões sociais das 

contradições fundamentais da sociedade", inclusive, nas suas 

expressões espaciais ("geográficas"). 

(1) MARX, Karl - Contribuição para a Cr{tiaa da Economia PoZ{ 
tiaa. 3~ ed. Ed. Estampa, Lisboa, 1974, pp. 235-236. -

(2) MARTINS, José de Souza - O Cativeiro da Terra. Livraria 
Editora Ciências Humanas, São Paulo, 1979, pp. 2-3. 
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A respeito diz Lipietz, quando indaga sobre esta "co!!!_ 

plexidade" e sobre as modalidades de articulação entre modos 

d d - 3 e pro uçao : 

"Uma formação social nacional apresenta uma articulação 

dos modos de produção sob a dominância de um deles, do

minância cimentada pelo poder político de uma aliança de 

classes que dispõem de um aparelho de Estado e que ass~ 

gura sua hegemonia (ideológica) sobre o conjunto da for 

mação social." E ainda: 

"Uma armação ('armature') regional é uma região de arti

culação de relações sociais não dispondo de um aparelho 

de Estado Completo, mas onde se regulam, todavia, as con

tradições secundárias entre classes dominantes locais. 114 

As considerações a respeito, feitas por Lipietz vem 

responder às questões colocadas, quando não desconsiderando a 

"totalidade", há a preocupação em explicar as manifestações de~ 

ta em suas particularidades, ou especificidades, a que denomi 

na "articulação de modos de produç~o". 

Francisco de Oliveira, também refere-se ao problema: 

"Uma 'região' seria, [ ••• ]o espaço onde se imbricam dia

leticamente uma forma especial de reprod~ç5o do capital 

(ci grifo é nosso), e por conseqUincia uma forma especial 

de luta de classes, onde o econ~mico e o político se f~ 

sionam e assumem uma forma especial de aparecer no pro-

d . 1 . - .. s uto socia e nos pressupos~os da reposiçao. 

(3) Lipietz esclarece o sentido pelo qual toma "modo de produ
ção".Questiona a posição de Althusser, "para quem os modos 
de produção, mesmo 'muito' dominados, permanecem modos de 
produção", e lembra que "não se deve esquecer que, na to
talidade concreta, o 'traço' dos modos dominados no fun
cionamento do modo dominante freqUentemente não figura se
não como 'formas' de produção do modo dominante".LIPIETZ, 
Alain. O Capital e seu espaço. (trad.) François Maspero, 
Paris, (dat), p. 18. 

(4) LIPIETZ, Alain - op. cit., p. 18 

(5) OLIVEIRA, Francisco de - Elegia para uma Re(li)gi5o: Su
dene, Nordeste, Planejamento e Conflito de Classes. Paz e 
Terra, Rio de Janeiro, 1977, p. 29. 
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Ao que parece, o autor acima citado, ao procurar pre 

cisar o conceito de região, nao ignora também a totalidade, mas 

lembra que, ao considerá-la tão somente, tenderemos a uma ho

mogeneização da reprodução do capital e de suas formas, com o 

que desapareceriam as "regiões", que aqui dizem respeito às e~ 

pecificidades, às manifestações particulares das formas de re 

produção e/ou valorização do capital. Simplesmente o dizer da 

"complexidade" muito pouco esclarece. 

~ ainda ele quem diz: 

"t possível reconhecer a existência de espaços econômico 

-político-sociais onde, por exemplo, o capital comercial 

comanda as leis de reprodução sem no entanto penetrar 

propriamente na produção; tal região se diferencia de 

uma outra onde o capital penetrou no próprio sistema pr~ 

dutivo, onde seria o capital industrial - em sentido la 

to, pois a agricultura capitalista também e uma indús

tria - o responsável pela reprodução do sistema; assim, 

sucessivamente a's diversas formas de reprodução do e ap i 

tal confor~ariam 'regiões' distintas. 116 

Para urna análise do modo de produção, o que intere~ 

sa realmente é a compreensão do processo social, do movimento 

da sociedade. E, ao observarmos a realidade brasileira, part! 

cularrnente o campo, poderíamos ser levados, num primeiro mo

mento, a concluir pelo não domínio do modo de produção capi-

tal is ta. 

Devemos lembrar que, o capital em seu movimento en

gendra e reproduz, se necessário for, relações não capitalis

tas de produção, porque a ele, isto é, ao capital, o que int~ 

ressa muito mais que seu fortalecimento é a reprodução ampli~ 

da: 

(6) OLIVEIRA, Francisco de - op. cit., p. 29. 
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"O capita 1 ismo na sua expans ao nao só redefine antigas re 

lações, subordinando-as a reprodução do capital, mas tam 

bém engendra relações não capitalistas igual e contràdi 

toriamente necessárias a essa reprodução. [ ••• ] o capi

tal preserva, redefinindo e subordinando, relações pré

-capitalistas .117 

Como exemplo, podemos lembrar a propriedade fundiá-

ria, absorvida pelo capitalismo, que se expressa contradito-

riamente na renda da terra. Esta, precede ao capitalismo, -e 

por ele assimilada e transformada em renda capitalista da ter 

ra. 

Ou ainda: 

"A produção capitalista de relações não-capitalistas de 

produção expressa não apenas uma forma de reprodução am 

pliada do capital, mas também a reprodução ampliada das 

contradições do capitalismo - o movimento contraditório 

não só de subordinação de relações pré~capitalistas,mas 

também de criaçao de relações antagônicas e subordinadas 

não-capitaiistas. Nesse caso-, o capitalismo cria a um so 

tempo as condições da sua expansão, pela incorporação de 

areas e populações as relações comerciais, e os empeci

lhos à sua expansão pela não mercantilização de todos os 

fatores envolvidos, ausente o trabalho caracteristica-

1 . d r l . .. a mente assa ar ia o. • ..• 

O capitalismo está em expansão e o fundamental nes

se processo é a separação dos produtos dos meios de produção 

e, a transformação destes em trabalhadores livres, isto é, a 

Única propriedade que mantém é sua força de trabalho. 

A partir de então, o trabalhador vende sua força de 

trabalho, pela qual, o patrão que a compra, paga um salário, 

como equivalente daquilo que necessita para a sua reprodução. 

(7) MARTINS, José de Souza - O Cativeiro da terra. op.cit., pp. 
19-20. 

(8) Idem, ibidem, p. 21. 
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Parte do capital, de propriedade do capitalista é transforma

do em salário, e desta forma o trabalho é apropriado pelo ca-

_pi tal. 

A sociedade capitalista se caracteriza por ser uma 

sociedade onde os seus produtos têm caráter de mercadorias: 

"[ ••• ] na produção mercantil e, com sua forma absoluta -

a produção capitalista - os produtos são mercadorias, va

lor-se-uso com valor-de-troca realizável e conversível 

em dinheiro somente na medida em que outras mercadorias 

constituam um equivalente para eles, na medida em que, 

outros produtos se lhes oponham como mercadorias e como 

valores, ou seja, na medid~ em que eles · não são p~oduzi 

dos como meios imediatos de subsistência para os pro-

prios produtores, mas sim produzidos como mercadorias -

produtos que só se tornam valores-de-uso mediante a sua 

conversao em valor-de-troca (dinheiro), mediante a sua 

alienação. O mercado para essas mercadorias se desenvol 

ve graças à divisão do trabalho; a separação dos traba

lhos produtivos transforma mutuamente seus produtos em 

mer~adoriP$, em equivalentes recíprocos, levando-os a 
9 servir de mercado uns para os outros." 

A separação do trabalho produtivo se verifica tanto 

na indústria, como na agricultura, levando a uma especializa

ção que é expressa na divisão internacional do trabalho, base 

µo processo da economia capitalista. 

No campo, a terra é o instrumento fundamental da pro 

dução e nao pode ser considerada como capital. 

O capital é o trabalho acumulado pelo capitalista, 

como meios de produção, e que sao produzidos pelo trabalho. t 

produto do trabalho não pago, é o trabalho excedente, além da 

(9) LENIN, V.I. - O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia: 
o processo de formação do mercado interno para a grande in 
dústria. Abril Cultural, São Paulo, 1982, pp. 13-14. 
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quele materializado corno salirio. 

s6 o trabalho cria valor. A terra é um bem natural, 

nao é produto do trabalho e portanto, não tem valor, não é pr~ 

duto do trabalho assalariado e nem de qualquer outra forma de 

trabalho. 

Enquanto, a apropriação dos meios de produção se di 

no processo de produção: 

"[ ••• ] a legitimação da propriedade capitalista dos meios 

d e pro d u e ão vem , [ • .. • ] d o f a to d e que o s p r o d u t o s do t r a 

balho assalariado aparecem como produtos do capital no 

com~ço do processo de producio - o trabalhador trabalha 

d d . - . . 1. ..10 es e o 1n1c10 para o capita ista; 

o mesmo nao ocorre com a terra. Conforme afirma Martins, a a-

propriação desta não se di no processo de trabalho: 

"[ ••. ]nem a terra tem valor, no sentido de que nao e ma 

terialização de trabalho humano, nem pode ter a sua a

P!opriação ~egitimada por um processo igual ao da prod~ 

cão capitalista. A terra é, pois, um instrumento de t~a 

balho qualitativamente diferente dos outros meios de pr~ 

dução. Quando alguém trabalha a terra, nao e para prod~ 

zir a terra, mas para produzir o fruto da terra. O fru

to da terra pode ser produto do trabalho,· mas a pr6pria 
• li 1 1 terra nao o e. 

Mesmo a terra nao sendo capital, este se apropria da 

quela. Da mesma forma, que o capital se apropria do trabalho 

e para isto paga ao proprietirio da força de trabalho um sali 

rio, apropria-se também da terra, pagando para isso uma renda; 

então, a sujei·ção da terra ao capital se di pelo pagamento da 

(10) MARTINS, José de Souza - "A Sujeição da Renda da Terra ao 
Capital e o Novo Sentido da Luta pela Reforma Agrária" in 
Encontros com a Civilização Brasileira V.22, Civilização 
Brasileira, Rio de Janeiro, 1980. (199-221) p. 205. 

(11) Idem, ibidem, p. 206~ · 
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renda territorial. 

A propriedade fundiária, coloca-se diante da expah

sao do capital como um obsticulo, pois, o capitalista, ao pa

gar a renda ao proprietirio da terra, imobiliza improdutiva

mente, essa parte do capital. A renda territorial é, assim, ~ 

ma irracionalidade do capital, embora a sua apropriação se de 

em moldes capitalistas, permitindo, que o trabalho que nela se 

realiza, se torne subordinado ao capital. 

A partir do momento em que se dá a apropriação da 

terra, pelo capital essa embora não sendo capital, torna-se 

seu equivalente. 

Uma observação a ser feita é que, enquanto a mais va 

lia é extraída no processo de trabalho, pelo capital, a renda 

fundiiria não é: 

"No proc'esso de produção, o trabalhador produz seu salá

rio e o capital~sta extrai seu lucro. A conversa com o 

pro p ri e tá r ~o d a terra vem d e pois ( s i c) , em separa do, não 

obstante a sua renda também tenha que sair da produção. 

SÓ que nesta, a parte da riqueza que excede o necessa

rio ao pagamento do salário do trabalhador, e apropria

da pelo capitalista, porque ele é o proprietário do ca

pital, e mais ninguém. Portanto, a renda que toca ao pr~ 

prietário da terra terá de chegar num segundo momento. 

Isso ocorrerá quando o capital lhe pagar pelo . direito de 

utilização de sua terra • . Orá, · o trabalhador produziu mais 

valia, incrementou a riqueza, para o capitalista. Quan

do este paga a renda ao proprietário, não está produzi~ 

do nada; está distribuindo uma parte da mais valia ex

traída dos seus trabalhadores. Por isso, a renda capit~ 

lista da terra não nasce na produção, mas sim na distri 

buição da mais-valia. 1112 

( 1 2 ) MARTIN S , J o s é d e Sou z a - "A S u j e i ç ão d a Renda d a Ter r a a o 
Capital e o Novo Sentido da Luta pela Reforma Agrária" in 
Encontros com a CiviZização BrasiZeira V.22, Civilização 
Brasileira, Rio de Janeiro, 1980. (199-221), p. 208. 
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Até agora estivemos falando em personagens distin

tas e opostas: o proprietário da terra e o capitalista, porém 

ambos proprietários dos meios de produção - um tem a terra e 

o outro, o capital - e unidos por um interesse comum, ou se-

ja, a apropriação da mais valia produzida pelos trabalhado-

res. 

Porém, tanto o proprietário da terra, como o capit~ 

lista podem estar unificados numa só pessoa e, mesmo quando 

isso ocorre, não desaparece a contradição existente entre a 

propriedade fundiária e o capitalista, ela é apenas disfarça-

da. Neste caso, a mesma pessoa toma para si o lucro e a ren-

da. 

A propriedade da terra, além de instrumento de pro

dução é portanto uma relação social: 

''[ ••• ] fuma relação social no sentido que tem a relação 

social no capita~ismo,como expressão de um processo que 

'envolve trucas, mediaç~es, contradiç~es, articulaç~es, 

conflitos, movimento, transformação. 1113 

E é ainda, como dissemos, um obstáculo à expansao 

do capitalismo, porque se coloca diante do capital para cobrar 

um tributo, uma renda. Este obstáculo é gerado no seio das re 

·lações capitalistas. 

Após esta abordagem sobre as relações do modo de pr~ 

dução capitalista, retomaremos agora o "latifúndio" em Corum

bá, procurando destacar os elementos mais necessários para co~ 

preender a natureza das relações que naquele espaço se estabe 

lecem. 

(13) MARTINS, José de Souza - "A Sujeição da Renda da Terra ao 
Capital e o Novo Sentido da Luta pela Reforma Agrária" in 
Encontros com a Civilização Brasileira V.22, Civilização 
Brasileira, Rio de Janeiro, 1980, (199-221), p. 213. 
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2. O "LATIFTlNDIO" EM CORUMBIÍ 

Se tomarmos como referência a caracterização mais 

geral do modo de produção capitalista, ou seja, a separaçao 

dos produtores diretos dos meios de produção e o emprego do 

trabalho assalariado e a produção de mercadorias, poderíamos 

afirmar que a produção organizada nas unidades de produção de~ 

sa região, é capitalista, confundindo-se numa só pessoa o pr~ 

prietário da terra e o empresário capitalista. 

Todavia, a criação de gado de corte se faz em gran-

des unidades consideradas não somente oficialmente (INCRA), 

mas comumente na literatura como latifúndio. E sobre o -cara-

ter das relações de produção do latifúndio há uma longa polê-

mica na literatura científica brasileira que, nao cabe aqui, 

evidentemente, recuperar, mas que precisa ser minimamente con 

siderada em razão do caráter que assumem as relações de prod~ 

çao na atualidade no Pantanal, e do proce3so de transformação 

que passaram neste século~ 

Mesmo porque diz Lenin: 

"[ .•• ] é injustificável classificar os latifúndios den

tro da economia capitalista, sem a preocupaçao em anali 

sar, de forma .especial, 6s dados concretos relativos a 
, • - li 1 4 cada pais e a cada regiao. · 

Referindo-se especificamente à realidade brasilei-

ra, Topalov diz: 

"O latifúndio brasileiro nao é ainda [ ..• ], com importaE_ 

tes exceções, uma estrutura produtiva fundamentada nas 

(14) LENIN, V.I. - Capitalismo e Agricultura nos Estados Uni
dos da América: novos daàos sobre as leis de desenvolvi
mento do Capitalismo na Agricultura. Ed. Brasil Debates, 
S.Paulo, 1980, p. 17. 
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relaçõe~ de produção capitalistas. A direção centrali~~ 

da da atividade agrícola - que nos autoriza a rejeitar 

a interpretação feudal - e compatível com o emprego dos 

trabalhadores que não se apóia completamente no mecanis 

mo do mercado. Essa análise nos permite formular a hip~ 

tese de um modo de produção latifundiário, distinto do 

sistema capitalista desenvolvido. 1115 

Topalov, caracteriza o modo de produção latifundiá

rio, a partir do modo de produção capitalista desenvolvido: 16 

SISTEMA FEUDAL 
o SISTEMA LATIFUNDIÁRIO SISTEMA CAPITALISTA 

Setor de consumo Setor comercial e ne- Setor comercial (e-
Fronteiras dq (eventualmente se- cessariam.ente setor de ventualmente setor-

Sistema tor artesanal asso- consumo associado. de consumo associa-
ciado). do). 
Sistema Fechado Sistema necessariamen- Sistema necessaria-
(eventualmente a- te aberto (exportador) mente aberto (ex-
berto) portador) 

Relações dos Trabalhadores liga- Trabalhadores ligados Trabalhadores 
trabalhadores dos à terra e orga- à terra, mas não orga- "livres" 
com meios de nizando a produção nizando a produção (no 
produção setor comercial) 

Rendas do Sem ·mercado do tra Sem mercado do traba- Mercado de trabalho . 
balho (sem "procu":' lho (sem preço de ofer Renda únida = salá-trabalho -ra ") • "Rendas" em ta). Rendas de origem rio. 
produtos dupla: parcela de sub-

sistência + remunera-
çao no setor comercial 

Relações dos Propriedade da ter- Propriedade dos meios Propriedade dos 
Proprietários ra, mas sem ativida de produção e at~vida- meios de produção e 
agrícolas com de empresarial - atividade de de empresarial no se- empre-
os meios de pr~ tor comercial ·sário. 
dução . 
Rendas do Capi- Nenhuma açao de Maximização econômica Maximização econômi 
tal == racionali maximização econo- da renda = maximização ca da renda = ot imi· 
dade do Sistemã mica da produção zação da produção. 

(15) TOPALOV, Christian - Estruturas Agrárias Brasileiras.Rio 
de Janeiro, Francisco Alves, 1978, p. 70. 

(16) Idem, ibidem, p. 71.· 
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A respeito do uso da categoria modo de produção, co~ 

cordamos com Martins que seu emprego deva ser reservado ã to-

talidade da realidade capitalista. Mas, entendemos que existe 

validade na preocupação de Topalov no sentido de procurar os 

elementos de diferenciação significativas, possivelmente en

contradas nos processos de produção e relações de trabalho,que 

caracterizam as grandes unidades de produção no caso do Bra

sil e tradicionalmente classificadas como latifúndios; dife-

renca que se ap6ia nas relações de produção e que, implicam 

portanto, em comportamentos diferentes dos empresários na ex-

pectativa de "maximização" de seus lucros ou, se se prefere, 

de racionalização de suas atividades: 

"Na agricultura capitalista, [ ••• ], o empresário desen

volve uma ação consciente de maximização de sua renda 

(sic); com efeito, a produção se volta para a comercia

lização e é ele que a organiza, fixa seu volume e as con 

dições, isto e, a quantidade de capital e de trabalho 

combinada r.o processo produtivo. Admitindo, para simpli 

ficar, que a tecnologia seja estável, o empresário capi 

talista fixará a produção a um nível tal que seu lucro 

seja o máximo, levando em conta uma taxa de salário fi-
" 1 7 xa. 

Um aspecto que está claro em relação à produção da 

pecuária no Pantanal, é o seu destino. Ela está totalmente, ou 

melhor, fundamentalmente voltada para o mercado. Todavia, co

mo o pr6prio Topalov pergunta: 

"Mas o destino mercantil da produção do latif~ndio, que 

confere i atividade do proprietário, seu caráter capit~ 

lista, será acompanhado por estrutura produtiva igual

mente capitalista? 1118 

(17) TOPALOV, Christian - op. cit., p. 69. 

(18) Idem, ibidem, p. 68. 



69-

Poderíamos complementar a questão feita por Topalov 

já que, sob regime de propriedade privada do solo, a agricul

tura capitalista sofre as determinações da renda diferencial 

I, que impede a disseminação homogênea do investimento de ca

pital na agricultura e conseqUenternente do progresso técnico, 

perguntando se, além de urna diminuição da intensidade da ati

vidade 19, nas terras com condições "naturais" menos favorá

veis, corno é o caso do Pantanal, haveria urna tendência a urna 

manutenção ou reprodução de formas não capitalistas de repro

dução, ou urna tendência ao retardamento do desenvolvimento de 

relações de produção tipicamente capitalista? 

Corno já dissemos, o modo de produção capitalista p~ 

de ser considerado em seu completo domínio, a partir do rnornen 

to em que, capital e trabalho se confrontam, na sua reprodu-

çao. 

Considerado o conjunto das áreas de criação de gado 

bovino no Brasil, incluindo-se inclusive a pecuária leiteira, 

"aparentemente" não é possível fazer urna relação linear entre 

o processo de desenvolvimento das força~ produ~ivas e urna te~ 

dência ao desenvolvimento de relações mais tipicamente capit~ 

listas. 

Na verdade ainda hoje, ou num passado muito recen

te, apesar de urna tendência geral do desenvolvimento de for

mas de proletarização ou do emprego do trabalho assalariado na 

(19) VON THÜNEN, citado por Ariovaldo Umbelino de Oliveira que, 
aliás, desenvolve a crítica da proposição do autor do "Es 
tado Isolado", coloca essa questão ao propor a lei do ar::
ranjo das formas de economia e exploração, segundo o grau 
de intensidade, posteriormente denominada "Teoria da In
tensidade de THUNEN". Ver OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de: 
- Contribuição ao Estudo da Geografia Agrária: Crítica ao 
"Estado Isolado de VON THUNEN". Tese de Doutorado apre
sentada ao Departamento de Geografia da FFLCH-USP,São Pa~ 
lo. 1978 - pp. 269 e sgts. 
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agricultura brasileira em geral, e também no caso particular 

da pecuária, "persistem" ou se "recriam" relações não capita-

listas de produção. 

Caio Prado Júnior, estudando o que ele denominou as 

três grandes zonas de criação existentes no princípio do sécu 

lo XIx 20 , mostra além de distinção no sistema criatório, dife 

renciações também nas relações de produção, mas em que se cons 

tata a existência de relações de trabalho complexas em todas 

elas. 

No Sertão do Nordeste, para urna fazenda de três lê-

guas de terra em que se empregam geralmente os processos os 

mais "rudimentares e primitivos": 

"Mão-de-obra não falta, e não havendo escravos, bastam 

destes mestiços de Índio, mulatos ou pretos que abundam 

nos sertões, e que, ociosos em regra e avessos em prin

cípio ao trabalho, têm uma inclinação especial para a v~ 

da aventuresca e de esforço intermitente que exigem as 

atividades da fazenda. 1121 

O vaqueiro - dois ou três vaqueiros nas fazendas mui 

to grandes - que dirige o estabelecimento, poi? geralmente o 

grande proprietário é absentista, é um parceiro que recebe um 

quarto das crias de pagamento feito de cinco em cinco anos. 

Além desses, o trabalho_ era tocado também por alguns 

auxiliares, localmente denominados como fábricas, pouco nume

rosos, cornurnente assalariados, recebendo remuneração pecuniá

ria por mês ou ano, e auxiliando em todos os serviços. Plan-

(20) "Sertões do Norte, a parte meridional de Minas Gerais e 
as planícies do Sul, incluindo os campos gerais (Parani), 
mas sobretudo o extremo sul, o Rio Grande". PRADO JR,Caio 
- Formação do Brasil Contemporâneo: colônia. Ed. Bras. 
Ltda, Sf ed., SP, 1957, p. 184. 

(21) Idem, ibidem, p. 186. 
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tam roças de subsistência nas vazantes e comumente recebem u

ma vaca por mês da fazenda. 

A pecuária no sul de minas, situada então em 
.. 
areas 

mais acessíveis a mercados mais significativos: a área de mi

neração já então em decadência, e o Rio de Janeiro, e dispon

do de condições naturais mais propícias, aproveitando comer

cial e industrialmente o leite, revela condições tecnológicas 

superiores, envolvendo tarefas mais numerosas e complexas, com 

a pastagem e com os animais. 

AÍ emprega-se o trabalho escravo: 

"[ ••• ] Efeito provável de uma sedentariedade maior das 

ocupaçoes em confronto com as do Nordeste, e mais comp~ 

tíveis com o trabalho africano. Efeito também do nível 

econômico superior da pecuária sul-mineira, o que lhe 

permite o emprego de mais capital.[ .•• ] 1122 

A criação de gado na chamada Campanha Gaúcha, desde 

os primórdios de ocupação se insere mais na Bacia do Prata e 

posteriormente nas lutas entre espanhóis, portugueses e jesuf 

tas, nascida do aprovei tamente dos couros do gado "caçado" que 

se espalhava pelas campinas, começa a firmar-se economicamen-

_te, com a possibilidade de industrialização do charque, volta 

do para o abastecimento do nordeste em particular •. 

A criação tão extensiva.quanto a Nordestina, somen

te produzia frutos melhores, dadas as condições mais favorá

veis de suas pastagens. Até o início das charqueadas, Última 

década do século XVIII, o gado era semi-selvagem. Atividade 

extensiva por excelência, os serviços eram de pequena monta, 

não havendo serviços permanentes, para um pessoal numeroso: 

(22) PRADO JR., Caio - Formacão do BrasiZ Contemporâneo: coZô 
nia, op. cit., p. 196. 
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um capataz, alguns peoes, raramente escravos, em regra Índios 

ou mestiços assalariados (que recebem também animais), empre

gando-os no período de maior trabalho peões extraordinários: 

"[ ••• ] que se recrutam na numerosa população volante, que 

circula pela campanha, oferecendo seu serviço em todo lu 

gar, participando do chimarrão e do churrasco aqui para 

ir pousar acolá, sempre em movimento e não se fixando 

nunca. 1123 

Na verdade, o desenvolvimento das charqueadas tor

nou rentável o uso do escravo, sobretudo no trabalho nos sala 

d . b... - . 24 eiros como tam em nas estancias . 

Acrescente-se para completar as relações de traba

lho, que a própria lavoura de subsistência não está ausente, 

sendo praticada nas quintas e cercados das estâncias, mas que 

tenderia a desaparecer ao longo de todo o século XIX, quando 

se acentua o binômio rodeio-charqueada como alicerce do siste 

d 
. 25 ma pro ut1vo . 

Assim, como nao estava ausente a figura do agregado 

"[ •.• ] que morava de graça nos domínios do fazendeiro,aju 

dando-o periodicamente e desfrutando dos pastos abertos 
. 26 

para a sua própria criação em pequena escala." 

A nosso ver, de maneira mais condizente com as con-

dições de relativo isolamento, qu~ caracterizam a Campanha Ga~ 

cha, ainda durante boa parte do ·século XIX, Paulo Xavier defi 

ne com mais rigor, a estrutura produtiva da estância, ao mos-

(23) PRADO JR., Caio - Forma~ão do Brasil, Contemporâneo: coZô
nia, op. cit., p. 203. 

(24) COSTA FRANCO, Sérgio - A Campanha Rio-Grandense in Rio 
Grande do Sul, Terra e Povo. Ed. Globo, Porto Alegre,1964 
- pp.(45-54)- p. 48. 

(25) Idem, ibidem, p. 49. 

(26) Idem, ibidem, p. 51. 
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trar que nela se combinavam uma economia natural e uma econo

mia mercantil. A primeira, apoiada no trabalho escravo, que se 

encarrega dos cultives, dos trabalhos domésticos e da indús

tria caseira; a segunda, o criatório à base do trabalho livre27 . 

No Pantanal, cuja ocupação sistemática e estável p~ 

la pecuária, é posterior ã guerra do Paraguai, portanto das ú! 

timas décadas do século XIX, afora o trabalho escravo, por r~ 

zões evidentes, dada a época, estão presentes relações de tra 

balho semelhantes a outras áreas de criação bastante extensi-

va no Brasil, e que acabamos de caracterizar para o início do 

século XIX. 

Por essa época, o fazendeiro residia na fazenda. Sob 

sua vigilância trabalhavam os vaqueiros e os peoes ("camara-

das"), que tinham participação na produção e direito de utili 

zação das pastagens, cultivavam roças, e muitos ainda dispu

nham de seus próprios instrumentos de trabalho. Além desses 

trabalhadores, havia ainda a figura do agregado que, residin

do na fazenda, tinha direito ã utilização de terra para sua 

subsist~ncia, devendo ao proprietário por isso~ prestação de 

serviços. O abastecimento dessa população, era feito ainda a-

{27) "Em torno da sede da estância articulam-se os escravos re
partidos pela lavoura e pelas lides domésticas. Os pri
meiros plantam e elaboram a riqueza necessária ao consu
mo. Os segundos, aplicados num artesanato doméstico, ge
rido diretamente pela senhora da estância, produzem sa
bão, queijos, lingUíças, conservas, tecidos, rendas,etc ... 
O trabalhador livre - o agregado e o peão - é empre gado 
no trabalho rural sob a supervisão direta do estancieiro 
ou do seu capataz. O campeiro, com sua família, ocupa tre
chos da terra, neles constrói o seu rancho, planta e co
lhe produtos para o seu próprio consumo. O gozo desses be 
nefícios será jungido à sua fidelidade ao dono da terra~ 
Alguns capatazes ou agregados ·mais capazes e Úteis rece
bem animais - terneiros - por ocasião das rnarcações,como 
prêmio aos seus préstimos e interesse demonstrados pelo 
E." Xavier, Paulo - "A Estância do Rio Grande do Sul" in 
Rio Grande do Sul Terra e Povo. Ed.Globo, P.Alegre, 1964 
(55-67) p. 58. 
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través do cultivo de urna agricultura de subsistência. 

Urna ampliação diferenciada do mercado nacional e in 

ternacional, urna aproximação também diferenciada das áreas de 

produção, em relação a esses mercados, e o desenvolvimento da 

indústria frigorífica, são elementos que permitem não só a ex 

pansão da pecuária no Brasil, mas também a transformação de · 

sua base produtiva, a especialização, conseqUentemente, a di-

visão social, territorial e técnica do trabalho e processos 

conseqUentes e não linea~es na definição cada vez mais de re

lações de produção capitalistas. 

São processos gerais de conhecimento de todos, que 

poderiam ser sintetizados na relação industrialização-urbani-

zação do país, divisão técnica e territorial do trabalho, que 

em termos de pecuária, implicou num processo crescente de di

visão de trabalho, pecuária de leite e pecuária de corte e den 

tro desta, áreas de engorda, recria e de cria, mas que impli

cou também em transformações mais ou menos significativas no 

sistema de criação: processo de melhoria genética do efetivo, 

difusão dos pastos plantados e do emprego de f~rrageiras, di

fusão das cercas, vacinação, etc. 

Acrescente-se a isso as possibilidades diferenciadas 

da combinação técnica, ou da simp~es justaposição entre a ~e

cuária e a agricultura, como um elemento a mais no processo de 

diferenciação nos processos de produção e relações de traba

lho, dentro d~ pecuária. 

Deixando um pouco de lado as considerações que inte 

ressariarn mais especificamente a pecuária leiteira, efetiva-

mente aquela que se caracteriza por formas mais intensivas de 

criação, mas também cujo estudo se torna mais complexo, pela 
. 

existência de pequenos criadores, e considerando mais de p~r-
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to a pecuária de corte, ã luz dos trabalhos que nos foi possí 

vel analisar, tentaremos resumidamente, traçar as transforma

çoes por que passaram as relações de trabalho e os processos 

de produção do país. 

No Nordeste processou-se uma divisão territorial do 

trabalho, em consequência da maior ou menor proximidade dos 

mercados, da maior ou menor valorização de outras formas de 

uso da terra e das condições naturais. 

Enquanto no Sertão se mantém até hoje, uma criação 

de gado de corte ultra-extensiva, em extensas propriedades, 

criação a que se associa com frequência a cultura do algodão 

arbóreo, e de forma mais generalizada ainda, lavouras de sub

sistência praticadas na vazante; no Agreste, desenvolveu-se 

uma pecuária melhorada de leite e/ou de corte, abrangendo no 

Último caso, ·a cria e/ou a engorda do gado magro, provenien

te do Sertão Nordestino ou do cerrado do centro-norte de mi

nas, com freqUên~ia associada às culturas comerciais do algo

dão, do sisa! e as roças de subsistência, com comercialização 

de excedentes do milho, da mandioca, do feijão, etc., se bem 

que, constata-se nitidamente uma expansao das áreas de pasta

gens, inclusive em detrimento de cultivos como o do café, do 

algodão, da mandioca. 

O surgimento dessa pecuária melhorada, que estende-

-se desde o Agreste Norte Rio•Grandense, até o Agreste Sul-

Baiano, penetrando o planalto da Conquista e a região de Mon

tes-Claros, relaciona-se com a ampliação dos mercados urbanos, 

representados, particularmente pelas grandes cidades litorâ

neas, sobretudo Salvador e Recife. A pecuária de leite, loca

liza-se nas áreas menos secas e mais próximas desses grandes 

centros, e a pecuária de corte, em áreas mais afastadas e com 
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frequência menos Úmidas. Ocuparam o Agreste, porque de um la-

do, boa parte das terras mais próximas a esses grandes 

tros, com exceção do Estado de Sergipe, é monopolizada 

agro-indústria da cana, enquanto que o Sertão, além de 

cen-

pela 

mais 

distante, possui de maneira geral condições naturais, que tor 

nariam muito mais oneroso o melhoramento da pecuária, o que 

não corresponde ainda à expressão do mercado regional e às con 

<lições de concorrência de outras áreas produtoras do país. 

Na verdade, com o monopólio da cana-de-açúcar na zo 

na da Mata e com as condições naturais do Sertão, relaciona-se 

também ã antiga utilização do Agreste para produção de produ-

tos comerciais da lavoura, voltadas para o mercado nacional 

ou internacional (algodão, sisal) e, particularmente para os 

mercados urbanos regionais, em boa parte produzidos em gran

des fazendas ·de gado, ainda hoje sob relações de parceria, e 

com aproveitamento de restos dos campos de cultivo pelos ani

mais. 

A criação de gado no Agreste, é feita em fazendas 

bem menos extensas e com padrões superiores às do Sertão, ai~ 

da que nao possa ser considerado um criatório intensivo. Ape

sar da difusão do cultivo da palma forrage ira, e do _cultivo de 

pastos, submete-se às condições naturais caracterizadas por s~ 

cas prolongadas que ainda tornam freqtlente a utilização da 

transumância, levando-se o gado para as pastagens mais "umi

das" da serra. 

A melhoria da qualidade do gado ocorrida no Agreste, 

revela-se no processo de difusão do gado zebu, no caso da pe

cuária de corte e o gado de origem holandesa na pecuária de 

leite; no cultivo de plantas que servem de alimentos para o g! 

do nas épocas mais secas, a partir das décadas de 40 e 50 1 as 
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capineiras e a palma forrageira, e mais recentemente, na difu 

são do plantio de pastagens que se generalizou rapidamente. 

O plantio das palmas mobiliza . grande número de tra

balhadores, mas sem grande dispêndio de capitais e com apro-

priação de rendas, pois esses trabalhadores, são "moradores" 

agregados, que recebem as áreas já desmatadas, sob responsabi 

lidade dos proprietários, prontas para o cultivo; incumbem de 

plantar as palmas e manter limpo o palma!. Podem cultivar pa

ra si, entre as fileiras da palma, como culturas intercaladas 

o milho, a fava, o feijão e o algodão. Enquanto a palma não dá 

corte - e para o seu desenvolvimento precisa somente de duas 

ou três limpas anuais -, o agricultor-morador cuida dela e de 

suas culturas sem qualquer emprego de capital por parte do pr~ 

prietário. Quando atinge o ponto de corte e já faz sombra, im 

pedindo o de~envolvimento de outras culturas, o agricultor re 

tira-se, deixando o palma! ao proprietário. A partir daf, es

te limita-se a p~gar diária a assalariados que uma vez por ano 
28 cortam o mato que cresce no palmal • 

Vêm-se ampliando as áreas de pastos plantados no A

greste, em detrimento daquelas da vegetação da caatinga, hoje 

raramente encontradas na região, e pela diminuição de pastos 

constitufdos pelas capoeiras de caatinga e por gramfneas.nati 

vas, embora as pastagens naturais ainda se mantenham em am-
.. 

plas areas. A presença de pastagens cultivadas no Agreste, co! 

responde a um estágio mais avançado e mais recente do desen

volvimento da atividade pastoril e de um criatório mais inten 

sivo: 

(28) ANDRADE, Manuel Correia de - A Terra e o Homem no Nordes 
te. Ed. Brasiliense, 2\1 ed., S.Paulo, 1964, pp. 163-164. 
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"Verdade que a fundação de pastagens em si nao represen

ta necessariamente uma aplicação de capitais, por parte 

do proprietário, na estrutura das unidades produtoras, 

pois o preparo do terreno e o plantio do capim corres

pondem a uma obrigação dos pequenos agricultores que u

tilizam terras alheias para suas lavouras [ ••• ]mesmo as

sim, o criatório realizado mediante o uso de pastos pla~ 

tados realiza-se predominantemente em unidades produto

ras onde o fator capital- participa mais amplamente - Par 

ticipação que se exprime, com grande variação, nas cer

cas divisórias, nos estábulos, nas máquinas forrageiras, 

nas capineiras de corte, nos reprodutores, nas matrizes 

assim como em insumos diversos destinados a enriquecer 

· a alimentação e a defender a saúde dos animais. 1129 

Uma das características do Agreste sempre foi, se

gundo Lacerda, uma certa integração entre a lavoura e a pecu~ 

ria. Porém, mais recentemente, vem ocorrendo uma mudança nes

te quadro a favor da pecuária, mudança que se manifesta tam

bém na sua estrutura sócio-econômica. 

No Agreste Pernambucano: 

"[ ••• ] O expansionismo pecuário começou a ocorrer de mo-

do mais intenso na primeira metade dos anos sessenta, 

com o declínio da lavoura cafeeira e a conseqUente sub~ 

tituição de cafezais por pastagens plantadas [ ••• ].A m~ 

dança no caso, acarretava um impacto [ ... ] sócio-econô

mico pois se tratava da substituição de uma lavoura de 

cultura arbórea e altamente.empregadora de mão-de-obra 

por uma ocupação do solo por pastos plantados e pelo ga 
30-

do, realizado com baixo emprego de força de trabalho." 

E a competição de outras áreas produtoras (do Sudes 

(29) MELO, Mário Lacerda de - Os Agrestes - estudo dos espa
ços nordestinos do Sistema Gado-Policultura de Uso de Re
cursos - SUDENE, Série Estudos Regionais n9 4, Recife, 
1980, p. 211. 

(30) Idem, ibidem , pp. 213-214. 



-79-

te e Centro-Oeste), o problema dos preços e mais as condiçõ~s 

do solo quanto à queda da produtividade, faz com que o algo

dão também ceda espaço à pecuária em todo o Agreste. 

Também o difundido cultivo da mandioca recua face à 

expansao do gado e das pastagens cultivadas, inclusive, o que 

é reforçado por seu longo ciclo. 

Enfim, a expansão do mercado regional consumidor de 

produtos da pecuária, o problema dos preços e a concorrência 

de outras áreas sofridas
0

pelos cultivos, tornaram a bov~ocul

tura mais interessante que a lavoura, aos grandes proprietá-

rios de terra, em particular. 

Não há·no Agreste uma massa mu~to grande de traba-

lhadores assalariados. A maior parte da força de trabalho -e 

constituída por pequenos agricultores proprietários, que tra

balham em suas terras, com a mão-de-obra familiar; agriculto

res sem terra .que trabalham nas propriedades de criação.E qu<l!!, 

to aos assalariados, só o encontramos esporadicamente e em pe 

queno número para determinados tipos de trabalho nas fazendas, 

sendo muitas vezes os pequenos agricultores com ou sem terra, 

que nos períodos de entressafra, costumam trabalhar nas fazen 

das corno assalariados. 

Encontramos também nessa área, os arrendatários, que 

sao geralmente pequenos proprietários,. que trabalham parcelas 

de terras da fazenda, tomadas em arrendamento. 

Estas relações manifestam-se pois, freqtlentemente de 

maneira complexa. E, como diz Lacerda: 

"[ ••• ] Na fazenda, [ ••• ]onde o dono da terra é dono tam 

bém do criatório e a atividade de lavoura é exercida por 

pequenos agricultores usuários mas não proprietários de 

terra, haveria de nascer e evoluir todo um sistema de 
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relações entre lavoura e pecuária, ou seja, entre o agri 

cultor e o fazendeiro." 31 

~ o caso da parceria, com vantagens para o dono da 

terra, pois implica em acréscimo de "seu ganho", quase sempre 

sem emprego de capital e trabalho, em preparo de terras desti 

nadas ã ampliação e manutenção de suas pastagens: 

"[ ••• ] a rigor, [ ••. ] o regime de parceria realiza, dire 

ta ou indiretamente, uma transferência, em favor do do

no da terra, de uma parte elevada da renda gerada pelo 

agricultor. ~ esse, dentro de um tipo de relação pré-e~ 

pitalista, o preço da compatibilidade, propiciada pela 

parceria, entre os dois tipos de atividades ou entre as 
32 

duas categorias de produtores." 

Essa relação ocorre pois, condicionada ao interesse 

do grande proprietário; que de um modo geral, por razões já 

mencionadas, está mais voltado ã expansão pastoril. 

Uma transformação que vem se manifestando nesse sen 

tido, é a do proprietário substituir na cessão de terras, a 

forma de pagamento, preferindo não receber mais parte da pro

dução, substituindo os contratos de parceria por arrendamento, 

onde o pagamento passa a ser uma quantia pré-fixada em dinhe! 

ro, mediante pagamento antecipado. Outra mudança subseqtiente 

que vem ocorrendo na forma de pagamento, é a substituição do 

valor do arrendamento pelo trabalho empregado pelo agricultor, 

para que a terra seja devolvida ao proprietário, cultivada com 

pastagem ou com palma forrageira: 

"[ ••• ] mediante esse regime, o fazendeiro passou a ampliar 

suas areas de pastagens plantadas, sem as despesas de 

plantio. O crescimento de sua estrutura de produção a 

(31) MELO, Mário Lacerda de - op. cit., p. 230. 

(32) Idem, ibidem, p. 231. 
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custa do trabalho do agricultor passou a ser a sua grâ~ 

de vantagem, o que corresponde a uma fase de 

pastoril exacerbado. 1133 
expansao 

O trato direto do gado exige pouca gente. O vaquei

ro, hoje um empregado assalariado no trato do gado, diferen

cia-se do vaqueiro de tempos anteriores, ou como os do Sertão, 

que ainda hoje percorrem as caatingas à procura de reses mais 

ariscas. Hoje, o animal já é criado em pastos cercados, de me 

nores extensões, que vêm.ao curral com freqUência; é manso e 

facilmente manejado. Hoje, o vaqueiro, além do trato do gado, 

administra ou ajuda o proprietário na administração e faz pe-

quenos serviços • . 

·Desapareceu no Agreste, o sistema da "quarta", pelo 

1 · b · d b ·d 34 e qua o vaqueiro rece ia um quarto os ezerros nasci os . om 

a melhoria dos plantéis, com a introdução do zebu, o holandes 

e o schuwytz, o gado foi muito valorizado, o que elevaria CO!!, 

sideravelmente a remuneração do vaqueiro, além do mais, as con 

dições de criação tornaram o gado mais dócil. 

Assim, o pagamento em moeda, substituindo a "quar

ta", de uso ainda encontrado no Sertão, segundo Manuel Correia 

de Andrade, onde domina o gado crioulo ou pé duro, 

"não representa uma melhoria para o vaqueiro, mas uma • in 

feriorização sobre a remuneraçao anterior, pois prolet~ 

riza e impede que, como ocorria no passado, ele tenha a 

oportunidade de tornar-se fazendeiro. 1135 

> 
Além dos vaqueiros, há nas fazendas alguns "morado-

res de condição", agregados que trabalham na limpa dos cerca-

(33) MELO, Mário Lacerda de - op. cit., p. 231. 

(34) ANDRADE, Manuel Correia de - op. cit., p. 164. 

(35) Idem, ibidem, pp. 164-165. 
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dos e currais, arraçoamento de animais e em outros trabalhos 

suplementares, tendo como obrigação dar ao proprietário três 

ou quatro dias de serviços semanais, enquanto que nos demais, 

dedicando-se à cultura do algodão e cereais, numa área de 1 a 

2 hectares cedida pelo fazendeiro. Recebem uma remuneraçao em 

dinheiro baixíssima pelos "dias de sujeição" e uma remunera-

ção mais alta nos demais dias quando trabalham para a fazenda. 

Constata-se assim, à luz dos elementos que pudemos 

dispor, que o progresso técnico, ainda que modesto, quando co~ 

parados ãs áreas de pecuária intensiva do globo e mesmo de o~ 

tras partes do Sudeste, ocorrido na pecuária agrestina em ex

pansão, repercutiu sobre as relações de trabalho. Assim, há de 

fato uma tendência ao maior emprego de trabalho assalariado, 

o que se constata de forma significativa na transformação do 

vaqueiro capataz, outrora um parceiro, em vaqueiro-administr~ 

dor assalariado. Emprega-se também o trabalho assalariado tem 

porário mas, nesse caso com freqüência ainda, fazendeiros se 

utilizam de moradores "de condição" • . Ademais, persistem e sao 

reproduzidas como funcionais formas de parceria, inclusive num 

dos aspectos mais significativos e atual da melhoria da cria-

cão, ou seja, o cultivo da palma forrageira e das 
... 

gram1neas, 

se bem que, Mário Lacerda de Melo _ já constata recentemente, a 

ampliação de formas de arrendamento mas, um arrendamento que 

muitas vezes pode ser considerado tipicamente capitalista, na 

medida em que, o produtor se vê obrigado a fornecer ao proprie 

tário da fazenda uma renda sob forma de pastagem plantada. 

Lacerda de Melo refere-se a um forte processo de pro 

l.etarização no Agreste, mas é preciso que se esclareça que ele 

relaciona-se, de um lado, com a própria expansão da criação so 

bre os cultives que expulsa parte dos parceiros e agregadQs e, 
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de outro lado, o que também nao está alheio ã expansao da pe

cuária, ã expropriação de minifundiários. Mas, em decorrência 

da própria forma como o gado é criado, trata-se de uma prole

tarizacão que envolve êxodo, muito mais do que uma generaliza 

cão do trabalho assalariado livre na região. 

No Sertão, mais afastado dos grandes centros consu

midores regionais, com condições naturais mais desfavoráveis, 

ainda hoje predomina a criação ultra-extensiva (10 ha por boi, 

3 a 6 ha nas áreas melhores) muito poucas transformações téc

nicas e mesmo nas relações de produção, relativamente ao qua

dro que, anteriormente, com a ajuda de Caio Prado Júnior, já 

traçamos: 

"A pecuária é hoje, como foi no passado, a grande rique

za do Sertão, apresentando-se ora como atividade econo

mica quase exclusiva, ora em sui generis associação com 

o algodão. As fazendas quase sempre sediadas à margem ou 

nas proximidades dos grandes rios, estendem-se por lé

guas pel.o interior das caatingas [ ••• ] 1136 

O sistema de criação sofreu poucas modificações,com 

exceçao de algumas regiões mais favoráveis (Cariris Velhos da 

Paraíba, Sertão Baixo de Pernambuco e o Sertão Alagoano). Nas 

demais áreas, predomina a pecuária "ultra-extensiva", com ga-

do pouco melhorado (introdução pouco difundida de reprodutoTes 

zebus), criado ã solta em campo abert~ e submetido aos rigo

res de secas que podem durar anos, ou pelo menos de secas anu. 

ais prolongad~s, o que generaliza o uso da transumância, - que 

o gado outrora fazia naturalmente deslocando-se os animais 

em direção às serras, onde permanecem por 5 ou 6 meses, com 

vida quase selvagem. Criatório que, produzindo animais de pe-

(36) ANDRADE, Manuel Correia de - op. cit. p. 194. 
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37 queno porte e peso, só chegam ã fase do abate aos 6 anos 

Os fazendeiros vivem geralmente nas cidades e a f a

zenda é administrada pelo vaqueiro, que é a figura central do 

trabalhador numa fazenda. Este, cuida do rebanho, administra 

a propriedade e dá ordens aos trabalhadores e agregados na au 

sência do proprietário: 

"[ ••• ] A sua remuneração as vezes e feita pela 'quartia

cão', isto é, o vaqueiro recebe um quarto de bezerros, 

potros e cabritos nascidos na fazenda, sendo a partilha 

feita pela sorte, aproveitando um dia em que o proprie

t~rio esteja na fazenda. Quando este é mais liberal,co~ 

serva essa forma tradiciona~ - ae - pàgafuênto em toda a s~a 

plenitude, permitindo que os animais do vaqueiro sejam 

c~iados ao lado dos seus, como se fossem animais 'da fa 

zenda'. Outros, porém, achando que os animais crescem 

mais 'com a vista do dono' e que ele, ao contrário do 

vaqueiro, está ausente a maior parte do tempo, temendo 

que nas ocasiões da seca os seus animais sejam relega

dos em benefício dos do empregado, exigem, então que o 

vaqueiro lhes venda os animais que a ele couberam, logo 

após a partilha. Tiram, assim, a possibilidade de um dia 

o vaqueiro vir a ser também fazendeiro, ter um rebanho 

próprio. Com a introdução de touros da espécie zebu, de 

origem indiana, melhorando os padrões do gado, e a valo 

rizacão da carne sempre em ascenção, os fazendeiros es

tão preferindo abandonar o sistema tradicional e passam 

a pagar aos vaqueiros um salário semanal que raramente 

1 .. . d 1- . . - .. . [ 1 .. 38 a canca os niveis o sa ario minimo ••• 

Além dos vaqueiros há na fazenda trabalhadores, que 

recebem seu salário em dinheiro, como os carreiros que, com a 

abertura de novas estradas e a intensificação da utilização do 

caminhão, com a diminuição da utilização do carro de boi, ten 

dem a desaparecer, assim como os tangedores que acompanham as 

(37) ANDRADE, Manuel Correia - op. cit., p. 194. 

(38) Idem, ibidem, pp. 196-197. 
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ho.:iadas a. pé. 

Quando nas fazendas existem áreas de melhores solos, 

:os: pro.pr-:ietários costumam permitir que seus moradores façam 

suas 'roças, e também se desenvolve aí a cultura do algodão m~ 

cá, plantado de três em três ou de quatro em quatro anos, as

sociado ao feijão e ao milho. 

11
[ •• • A cultura do algodão desenvolve-se associada i pe-

cuária, quando os próprios animais "aparam" o algodão, fazen

do que. com as primeiras chuvas ele "rebente" viçoso39 . 

O regime de parceria é preferido ao do arrendamento. 

Destaca-se a "meia", e mesmo a "terça" e até mesmo a quarta. 

No Sertão encontra-se ainda hoje, também a sujeição: 

•1-c •.•• ] Por ela os foreiros se obrigam a dar ao dono da 

te.:rra um dia semanal de trabalho gratuito: o famoso 'cam 

hio.1 [~ •• ].Ela é uma obrigação pessoal, o que leva em 

certas regiões ~o costume de nao se permitir que o fo

r:e..ir-o pague a outro para que ele execute a tarefa, ten

do de pre&tá-la pessoalmente, como uma homenagem ao pr~ 
. - . [ ] .. 40 p-r.i.e tar io • • • • 

Não há dúvida que pelo papel que tem o vaqueiro no 

desenv:olvimento das atividades de criação e a difusão do seu 

emprego como assaiariado, revela uma tendência ao surgimento 

de relações mais tipicamente capitalistas, mas se esta trans

formação tem a ver com o desenvolvimento de forças produtivas, 

é mui to mais pelas facilidades de comunicação e acesso_, e con 

_se~Uentemente de maior controle por parte do proprietário que 

mora na cidade do que no passado, do que a progressos técni

cos significativos no processo de produção. 

(39) ANDRADE, Manuel Correia de - op. cit., p. 203~ 

(40) Jdem, ibidem, p. 203. 
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Transformações que passamos a verificar em algumas 

regiões brasileiras, como o Nordeste e o Pantanal Mato-Grossen 

se, somente neste século, a Campanha Gaúcha já as vivia no sé 

culo passado. Na verdade a Campanha continua a ter vínculos 

significativos de natureza econômica, sociais e políticas com 

importante área de criação de gado da Bacia do Prata, em par

ticular com o Uruguai e a sofrer reflexos disso de forma re

tardada no tempo41 • 

Após 1870, a pe'cuária na Campanha Gaúcha ganhou im

pulsos com a introdução de cercas divisórias, favorecendo a 

melhoria dos rebanhos, com a importação de reprodutores Durharn 

e Hereford, simplificando as tarefas campeiras, reduzindo ain 

. da o número de empregados necessários. Já nesta época 

uma tendência ao desaparecimento do agregado. 

havia 

g também da segunda metade do século passado, a im-

plantacão das estradas de ferro, que vêm impulsionar o desen

volvimento da pecuária da Campanha. 

Nova valorização da pecuária se processa na campa

nha com a introdução no Estado dos frigoríficos estrangeiros 

em 1914-1918, e o mercado de exportação de carne, que incenti 

varam a seleção de rebanhos, visando um maior rendimento. 

Na Campanha Gaúcha, tod~ ela servida por estrada' de 

ferro e com os frigoríficos penetrando o interior, e em que as 
.-
are as mais distantes dos portos ou mercados consumidores nao 

ultrapassam sqo quilômetros, não se verificou na criação de ga 

do de corte, a necessidade de uma divisão técnica inter-regio 

(41) NEVES, Gervásio Rodrigo - Fronteira Gaúcha (fronteira do 
Brasil com o Uruguai), 1976 - Dissertação para a obtenção 
do título de Livre D~cente em Geografia, p. 67. 
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nal do trabalho, entre áreas de cria, e áreas de engorda, cria 

e recria como está tendendo a ocorrer no nordeste e como já se 

definiu de longa data no "Brasil Central Pecuário", ainda que 

como em São Paulo, Sul de Minas, etc. se verifique especiali

zações locais, geralmente relacionadas com as proporções dos 

investimentos, o que em pecuária bovina, corresponde freqUen

temente à dimensão das propriedades. 

A campanha, caracteriza-se por amplas áreas de pas

tagens, como uma atividade que apresentou grande desenvolvi

mento tanto quantitativo como qualitativo, com a presença de 

raças européias. 

A atividade desenvolve em estabelecimentos de gran-

de extensão, basicamente em pastagens naturais. 

Ainda assim, dada a qualidade natural de seus cam

pos como pastagem, a Campanha Gaúcha, mesmo em relação às de

mais áreas do sul do país, apresenta condições favoráveis. 

g uma pecuária extensiva, onde a rotação de pastos 
.. 
e pouca adotada e onde se pratica a queima anual dos pastos, 

costumam-se separar os pastos para a engorda dos animais, que 

se destinam aos frigoríficos, embora estes dêm preferência ao 

gado magro, para engordá-los em suas próprias invernadas. 

Nas Últimas décadas, o monopólio da criação de gado 

na Campanha Gaúcha - criação à qual, a partir do século pass! 

do, sobretudo no atual acrescentcu-se o gado ovino - foi rom-

pido por uma significativa expansao de culturas comerciais: 

orizicultura, triticultura e a sóji cultura, em moldes nitida 

mente capitalistas, altamente mecanizadas, em unidades de ex

ploração arrendadas por empresários, geralmente urbanos aos f! 

zendeiros de gado, atividades essas, que praticamente se jus

tapõem à criação do ·gado, com a qual nao mantém nenhuma rela-
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• . . "f" . 42 çao tecnica s1gn1 1cat1va • 

Segundo Paulo Xavier, já na segunda metade do séc. 

XIX, o desenvolvimento do comércio e da urbanização começavam 

não apenas a provocar transformações técnicas corno também nas 

relações de trabalho que passariam a destruir o que ele deno

minou de estância corno já nos referimos e a colocar em seu lu 

gar a fazenda de gado; 

"Tornava-se, assim, a estância cada vez · mais uma colmeia 

de trabalho voltada para a economia mercantil, e desap~ 
-, 

recia a economia natural pelo desligamento progressivo 

da iamília, transferida para os cePtros urbanos. Reduzi 

da a participação da mão-de-obra nesta economia, e nao 

constituindo ela mercado vantajoso, até mesmo os masca

tes e caixeiros-viajantes deixariam de freqUentar os n~ 

cleos rurais. Ao mesmo tempo, portanto, que a economia 

mercantil se desenvolvia, a fazenda tornava-se uma tap~ 

ra que acentuava nos trabalhadores remanescentes o inte 

resse pela vida urbana. 

Jamais se reconsolidaria a ccmunidade-estância. A estân 

eia tornava-se fazenda. 1143 

"[ ••• ] afinal a economia natural fora totalmente substi

tuída pela economia mercantil; o escravo seria logo li

bertado e o peão ou agregado não poderiam manter com a 

nova família urbana as primitivas relac5es de dependin

cia servil. 1144 

Apesar destas afirmacões de Xavier, sobre o desapa

recimento de relações de trabalho não assalariados, já desde 

o final do século passado, encontramos evidências da manuten

ção delas em bibliografia relativamente recente 45 • 

(42) NEVES, Gervisio Rodrigo - op. cit., p. 234. 

(43) XAVIER, Paulo - op. cit., p. 63. 

(44) Idem, ibidem, pp. 65-66. 

(45) PAIVA, Ruy Miller, SCHATTAN, Salomão, FREITAS, Claus F. 
Trench de - Setor Agrícola do Brasil - Comportamento Eco 
nômico. Problemas e Possibilidades. Ed. Forense UniversT 
târia e EDUSP - Rio de Janeiro. São Paulo. 1976. 
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Segundo ela os proprietários das fazendas de gado, 

geralmente as exploram diretamente, embora sejam absenteístas, 

ou empregam um administrador ou capataz, que é um assalariado 

mensal, podendo ter ou nio participacio nos rendimentos sob 

forma de espécie, para dirigÍ-la na sua ausência. 

Empregam-se também os peões ou vaqueiros, que sio ho 

je trabalhadores assalariados, que tratam do gado ou de tudo 

que a ele se refere, além de outros empregados, podendo dispor 

de pequenos lotes de terra para a produção de subsistência. 

Geralmente, o número de empregados é reduzido,já que 

a criacio de gado sendo desenvolvida extensivamente, demanda 

relativamente pouca forca de trabalho. 

Também pesquisadores da Associacio dos Geógrafos Br! 

sileiros, ainda constataram no final da década de 50 na região 

de São Gabriel, a.remuneraçio do vaqueiro não apenas sob for-

ma assalariada: 

''[ ••• ] freqffentemente essas grandes propriedades para me 

lhor possibilidade de administração e trabalho dividem

-se em 'postos', cada um sob a responsabilidade de um ca 

pataz que conta com a ajuda de um par de peões. De modo 

geral, diante do caráter cada vez mais absenteísta dos 

proprietários, o capataz funciona como verdadeiro admi

nistrador, pelo que recebe uma percentagem nos lucros da 

venda do gado bovino e uma parte dos 'burregos' (carnei 

ros novos), além do di~eito à casa, carne, leite e às v~ 

zes de manter pequena lavoura de subsistência, chamada 

'horta'. Os peões, empregados fixos usam uma habitação 

coletiva, o 'galpão' e sua remuneração é feita à base de 

salários fixos ( ••• ), tendo também direito ao forneci-
- .. 4 6 mento, pelo patrao, de carne. 

(46) Associação dos Gaógrafos Brasileiros- XIII Assembléia Ge
ral - (Santa Maria - julho de 19 5 8) : A Região de São Gabriel -
Relatório apresentado por Nice Lecocq Mfiller, orientadora 
das pesquisas de campo. Avulso n9 4 - São Paulo, Brasil, 
1962 - PP• 32-34. 
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Cumpre todavia lembrar que, trabalhos mais recentes 

corno o de Gervásio Rodrigo Neves ou o de Rayrnond Pébayle nao 

se referem ã persistência de remuneração .em produto na Campa

- 47 nha Gaucha • 

Enquanto o nordeste, a Campanha Ga~cha, o sul de Mi 

nas Gerais, já se apresentavam como importantes produtores de 

gado nos fins do século XVIII e início do XIX, Mato Grosso, 

Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, norte do 

Paraná e São Paulo, entrariam, com exceção do sul de Minas, no 

cenário brasileiro com sua importância pecuária, somente a Pª! 

tir do século XIX e começo do XX, ainda que os primórdios de~ 

sa atividade pecuária, sua fase de desbravamento e ocupação de 

território, devam também ser buscados no seéulo XVIII quando, 

acompanhando a mineração do ouro, chegou o criatório às -pro-

prias bordas setentrionais do Pantanal Mato-Grossense, nas 

proximidades de Cuiabá, de onde no final do século XVIII já 

provinham boiadas em direção à Uberaba no Triângulo Mineiro48 • 

No processo de definição desta macro-área de cria

ção-industrialização-consumo-exportação de carne, se configu

raria uma divisão território desde logo esboçada em que, as 

áreas mais distantes situadas a mais de 1.200/1.400 quilôme

tros de distância, no Mato Grosso e Goiás definir-se-iam como 

centros produtores de gado magro, de uma forma ultra-extensi

va. Enquanto que em áreas menos remotas servidas, de início pe 

(47) Referimo-nos ao trabalho "A vida Rural na Campanha Rio
Grandense, publicado originalmente nos Les Cahiers d'Ou
tre mer - n9 80 - 20~ Anie. e transcrito com tradução de 
Olga Bucque de Lima no Boletim Geográfico 207 - IBGE,pp. 
18-32. 

(48) CORREIA FILHO, , Virgilio - Pantanais Matogrossenses: 
vassamento e Ovupação. IBGE, Rio de Janeiro, 1946, 
101 e sgts. 

De
pp. -
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la rede ferroviária herdada da marcha do café, e, depois da S~ 

gunda Guerra Mundial, por uma densa rede de estradas asfalta

das particularmente no Estado de São Paulo formar-se-ia uma 

vasta área de cria, recria e engorda de gado (as invernadas). 

Ãrea que se estendeu a partir do Triângulo Mineiro e do norte 

de São Paulo (região de Barretos) para a Alta Araraquarense, 

Noroeste, e Alta Sorocabana numa primeira fase, numa segunda 

fase mais recente, ampliou-se essa área em direção ao "Mato 

Grosso de Goiás", ao sul do Estado de Mato Grosso (área de Dou 

rados, Campo Grande) e ao norte do Paraná, ã medida que rnelho 

rarn as estradas de rodagem em particular; que penetram o int~ 

rior, inclusive para fora do Estado de São Paulo os frigoríf! 

cos49 , e ã medida que na retaguarda a elevação dos preços das 

terras em São Paulo reforçada na década de 70, pela política 

creditícia do Governo Federal que, no Estado de São Paulo, f~ 
. 

voreceu intensamente a tecnificação da Agricultura, pela poli 

tica de produção de alcoól, etc. forçando ao mesmo tempo, urna 

utilização mais intensiva de terras de pastagens, e o desloca 

d . d .. 50 rnento para elas e culturas, · em particular, a cana de açucar . 

(49) Sobre o significado econômico, social e político deste 
processo, que respondeu ao mesmo tempo aos conflitos de 
interesses entre criadores e invernistas, e a agro-indús
tria frigorífica estrangeira · e . pequenos comerciantes de 
carne dos grandes centros e estas mesmas empresas, ver 
MAMIGONIAN, Armen - op. cit. e PAIXÃO, Antonio Luiz e PRA 
tes Antonio Augusto Pereira "Mercado: organização de in= 
teresse e Burocracia P~blica. O caso do setor Pecuário no 
Brasil in Dados - Revista de Ciências Sociais, R.Janeiro, 
Vol. 24, n9 1, 1981 - pp. 85-105. 

(50) OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de - Agricultura e Indústria 
no Brasil, 39 Encontro Nacional de Geografia Agrária, Rio 
de Janeiro, 1980. pp. 21 e sgts e ver também BRAY, Síl
vio Carlos - A Cultura da Cana-de-Açúcar no Vale do Para 
napanema. Tese de Doutorado - Departamento de Geografia 
da FFLCH-USP, 1980. 
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Estimulada fortemente,pelo mercado europeu, durante 

a Primeira Guerra Mundial, época em que se instalam na cidade 

de São Paulo e em Barretos, os primeiros frigoríficos, mas a 

partir daí, sobretudo pela forte expansão do mercado interno 

regional, representada acima de tudo pela cidade de São Paulo 

e também Rio de Janeiro, esta área passa por um grande desen

volvimento dos rebanhos e ua desenvolvimento maior ainda das 

áreas de pastagens - na-,medida em que, ainda hoje se trata e~ 

sencialmente de uma pecuária extensiva -. Pastagens dominant~ 

mente cultivadas em substituição a cafezais decadentes e ou

tras lavouras temporárias e mesmo em substituição a vegetação 

original de -cerradões e matas da araraquarense do Pontal do 

Paranapanema,etc. e dominantemente naturais nas 

áreas de cria do gado magro de corte. 

longínquas 

O vigor do mercado em expansão, estimulou o desen-

volvimento de uma pecuária melhorada que se reflete, além da 

difusão das pastagens cultivadas, que ocupam hoje em todo o Es 

tado de São Paulo boa parte das áreas das propriedades agríc~ 

las (os pastos naturais e artificiais cobrem 51% da área to

tal do Estado; na área especializada em pecuária de corte do 

Estado de São Paulo, essa porcentagem era de 71% no início da 

década de 70) particularmente na ~elhoria racial do plantel, 

na pecuária de corte, pela sucessiva introdução de touros de 

sangue indiano, principalmente o zebu, sobretudo a partir de 

1930. Reprodutores cujos cruzamentos com as raças existentes 

no país, geraram tipos mais resistentes is doenças, com maior 

capacidade de aproveitamento da parca alimentação e melhores 

rendimentos para o corte. Aliás, dessa região, das fazendas de 

reprodutores de São Paulo (Região de Barretos, etc.) e do Tri 

ângulo Mineiro, expandiram-se mais ou menos intensamente, _não 
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só por toda área de criação de corte do "Brasil Central Pecuá 

rio", como também em outras áreas de pecuária de corte do Br! 

sil Tropical, sendo hoje inclusive exportado para áreas da A

mérica Latina e da Ãfrica Tropica1 51 

Convém deixar claro que nas pastagens do oeste de S. 

Paulo nao são apenas engordados bois provenientes de Mato Gros 

so, Goiás ou Minas Gerais. Elas são também uma importante área 

de cria e recria do gado bovino. Entre 1961/64, cerca de 58% 

dos bovinos abatidos no Estado de São Paulo, foram criados no 

próprio Estado. 

Apesar de em confronto com as outras áreas de pecuá 

ria de corte do país, se tratar de uma atividade tecnicamente 

superior, é inequívoca a relativa estagnação do progresso té~ 

nico na pecuária de corte nesta área de cria, recria e engor-

da desde esta fase que se inicia após 1930 e conclui-se por 

volta de 1960 (melhoria do plantel, difusão das pastagens ar

tificiais). 

A posição dos técnicos é inequívoca quanto ao baixo 

nível tecnológico: 

"Apesar de São Pau lo ser considerado como um dos 'vangua!. 

deiros' na prática de criar e engordar bovinos essa pr~ 

tica é primitiva, não condizendo, jamais com o progres

so paulista. Pode-se dizer sem exagero, que a exploração 

de bovinos continua sendo uma indústria extrativa. 1152 

Estudos empíricos da primeira metade da década de 70 

efetuados por técnicos do Instituto de Economia Agrícola do E~ 

tado de São Paulo, comprovam essas afirmações: 

(51) SANTIADO, Alberto Alves - op. cit., pp. 42 e sgts. 

(52) Idem, ibidem, p. 48. 
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Numa escala de variação de estágio tecnológico de 

zero a cem constatou-se que: 

"Considerando um Índice de tecnologia de até 0,25, obse.E_ 

va-se que se tem 72% do total das propriedades nas qua

tro DIRAS até este Índice, sendo que a de Presidente Pru

dente apresenta maior proporção nessa faixa, cerca de 

817.. As DIRAS de São José do Rio Preto e Araçatuba vem 

logo a seguir, com 69% e 67% das propriedades, respect! 

vamente e, por Último tem-se a DIRA de Bauru com 647., a 
- .. 53 menor proporçao. 

Pelo caráter relativamente recente do desenvolvimen 

to da pecuária de corte no oeste de · são ~aulo e suas bordáS, 

pelo caráter de pecuária melhorada e intensamente vinculada ao 

mercado, mesmo nas propriedades em que se pratica a cria e a 

recria e com muito menos razao nas propriedades especializa

das em engorda, não existiram as condições econ6micas para C! 

patazes, vaqueiros, administradores, que não fossem assalari! 

dos. ~ uma atividade que emprega também n~ssas áreas pouca mão

-de-obra. O pouco trabalho permanente é realizado por assala-

riados. 

Há referências de que a formação de pastagens, par-

ticularmente de matas, como na Alta Araraquarense, se fez nas 

ºdécadas de 50 e 60 sob regiae de empreitadas, com direito do 

empreiteiro de realizar cultivos e com a obrigação de entre

gar os pastos plantados. Ainda n~ década de 60 nesta mesma re 

gião, empregava-se na refor11a dos pastos os regimes de arren

damento e parceria, recebendo o parceiro produtor a terra pr~ 

parada, as sementes, podendo cultivá-la durante alguns anos e 

(53) MARTIN, Nelson Batista - O Pluralismo Tecnológico na Pe
cuária de Corte no Estado de São Paulo. ln Agricultura em 
São Paulo - Boletim Técnico do IEA, e no XXVI, Tomo I, -
1979, pp.(187-215); p.198. Obs. DIRA significada Divisão 
Regional Agrícola. 
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com a obrigação de no final entregar o pasto plantado. 

Em trabalho realizado no final da década de 60 e in 

teressando à pecuária na região de Barretos, encontrou-se ain 

da as mesmas formas de ampliação e reforma de pastagens: 

"Nas zonas onde existem matas, ou onde estas foram remo

vidas para a .. instalação de pastagens, o procedimento mais 

comum obedece a seguinte seqUência: 

- procede-se, inicialmente, a queimada das matas para, 

apos cuida-se do destocamento e gradeamento das ter-

ras; 

- o pr6ximo passo i o plantio de lavouras, que se pro-

cessa dlàrante dois ou três· anos~ · Re'Conhece-se o va1oY· · 

das leguminosas como elemento fertilizante dos solos e, 

tambim, que certas culturas exigem mais elementos nutri

entes (o arroz por exemplo); mas o plantio de tipos de 

produtos i feito de acordo com as conveniências econômi 

cas do momento. No ~ltimo ano de plantio, este i feito 

juntamente com os capinzais. Um ano apos, o gado i colo 

cado nos pastos: Os cuidados que se seguem referem-se, 

esp~cialm~nte, à manutenção ~e um n~mero de cabeças de 

gado adequado às possibilidades nutritivas das pastagens. 

Poucos fazendeiros conseguem um controle adequado na m~ 

nutenção da densidade e altura das pastagens, o que traz 

como conseqUência a necessidade de reforma de pastagens. 

Essa necessidade ocorre quando os pastos apresentam gra~ 

des touceiras e áreas onde o solo aparece desnudo de ve 

getação. Dependendo das condições do clima e do solo, a

lim do problema de lotação dos pastos já mencionada, a 

reforma pode se processar em intervalos de 5 a 8 anos. 

A mesma i feita pelo pr6prio fazendeiro ou ainda por ar 

rendatários ou meieiros. Em caso de arrendamento, há um 

prazo de três anos para o plantio de lavouras e, ao fi

nal do mesmo , entregam-se os pastos formados ao propri!_ 

tário da fazenda. Pudemos constatar que i uma minoria dé 

fazendeiros que não adota essas práticas, isto i, ado

ção de plantio de lavoura para reformá de pasto_s. São 

poucos os proprietários que preferem apenas revolve~~~s 
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solos, permitindo~ logo apos, a formaçio- direta de no-
. . .. 54 vos capinzais. 

g de se supor que ao:: longo da década de 70 possa ter-

-se difundido como aconteceu nas grandes lavouras, formas me

canizadas de reforma e plantio de pastos, assim como, em de

corrência também de um processo desencadeado a partir das tran~ 

formações das bases técnicas dessas grandes lavouras, é de se 

supor que tenha crescido relativamente, o emprego de mão-de

:..obra assalariada temporária, pois a expulsão dos colonos das 

fazendas de cultivo, acentuada pelo o Estatuto do Trabalhador 

Rural", criou em todo o Brasil de Sudeste um verdadeiro merca

do de mão-de-obra não qualificada. Suposição essa fundamenta

da inclusive,na própria variação sazonal de atividade, que ca 

racteriza o criatório extensivo. 

De fato, trabalhos mais recentes a que tivemos aces 

so e que dizem respeito à pecuária ~e corte no Estado de São 

Paulo, realizados pelos técnicos do IEA, fornecem indicações 

para o final da primeira metade da década de 70, nesse senti-

do. 

Assim na limpeza das pastagens, prática usual entre 

os pecuaristas da regi~o da pecuária de corte do Estado de São 

Paulo (83\ das empresas a realiza~), a limpeza manual era ~m

pregada em 74,7\, a mecânica em 21~2\ .e a aecânico-manual em 

11.9\. Também na prática usual de construção de aceiro de cer 

cas para evit~r a propagação do fogo (praticada por 83\ das 

empresas) os processos manuais foram utilizados por 8 7, 6 i ,· os 

(54) FARIA, Wilson de - A Atividade Pecuária na Vida Rural e 
na Economia de Barretos - USP - Instituto de Geografia -
Caderno de Ciências da Terra 42, São Paulo, 1973, pp.16-
1 7 • 
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Nos Últimos vinte e cinco anos coaeçou a configurar

-se uma nova irea de pecuiria de corte no Brasil, em decorri~ 

eia da abertura das fronteiras meridionais da Amazônia à ex-

pansao da agropecuiria e cujo marco inicial pode ser definido 

pela abertura da Belém-Brasília, mas que vai se expandir sig

nificativamente com a criação da SUDAM pós 64 e a política de 

incentivos para o desenvolvimento de grandes projetos agrope

cuirios associados a ela: 

Sem entrar demasiado no mérito do significado econo 

mico da implantação dessas gigantescas ireas de pastagens, g~ 

ralmente possuídas por grandes empresas do Sudeste ou estran-

. S6 . - d 1. . d b lh .geiras pois, nao se enqua ram nos imites o tra a o, ape-

nas vamos caracterizar brevemente, ã luz do material que pud~ 

mos dispor, os processos de produção e as relações de trabalho 

mais significa~ivas. 

Trata-se de uma pecuiria extensiva, apoiada em pas

tos plantados, geralmente colonião sobre os solos da floresta 

derrubada e, apoiada em plantéis de gado de origem indiana Gir 

e Nelore, deslocados das ireas fornecedoras de reprodutores do 

(55) MARTIN, Nelson Batista, VIEIRA, Cláudio Afonso, PIRES,.Zu 
leima Alleoni - "Administração, Tecnologia, Custos e Ren-: 
tabilidade na Bovino-cultura de Corte do Estado de São 
Paulo, 1972/73". - in Agricultura em são Paulo - Ano XXV -
Tomo I e II. Instituto de Economia Agrícola. 

(56) Segundo vários autores o maior significado econômico des
ses gran~es projetos agropecuários decorre menos da pro
dutividade do rebanho e mais do caráter de reservas de 
valor para especulacio futura que a terra assume. MAHAR, 
Dennisg - Desenvolvimento Econômico da Amazônia uma aná
lise de políticas governamentais. IPEA, 39, IPEA, Rio de 
Janeiro e também Octávio Ianr.i, Ditadura e Agricultura: 
o desenvolvimento do Capitalismo na Amazônia- 1964-1978. 
Civilizaçio Brasileira, R. Janeiro, 1979, p. 79. 
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Brasil Central Pecuário. 

Afora, os períodos de implantação, onde o emprego da 

mão-de-obra é relativamente abundante, o emprego 
,f 

permanente 

nas fazendas já estabelecidas é muito pequeno: segundo O.Ian

ni para os projetos aprovados para Conceição do Araguáia até 

o fim da década de 60, que implicariam na existência de 140 

mil cabeças de gado, eram estimados um total de 571 "empregos 

diretos1157 • 
• Corno se trata de uma atividade em processo de implan 

tação, corno dissemos há um emprego relativamente abundante de 

mão-de-obra, porque essa implantação implica na derrubada das 

matas, implantação de estradas, plantio de capim, implantação 

·das cercas, mas mesmo nesta fase, dadas as proporçoes do em

preendimento e o modo como se realiza a capitalização dos rnes 

mos, boa parte dessas atividades é realizada por meios não ma 

nuais, ·desde a derrubada das matas atê o plantio dos pastos e 

a roçada dos mesmos. ~ uma mão-de-obra empregada particulannen 

b . . d . d 58 d • d . te so o regime e empreita a , contrata a atraves o inter-

mediário, que também contrata o trabalhador temporário para a 

derrubada e limpeza de pastos. 

Ainda que possam ser caracterizadas em boa parte co 

(57) IANNI, Octávio - A Luta pela Terra. História Social da 
terra e da luta pela terra numa área da Amazônia, Vozes, 
Petrópolis, 2f ed., 1979, p. 127. 

(58) Em trabalho realizado em meados da década de 70, consta
tou-se que 46% da mão-de-obra era empregada sob tal regi
me: TARDIN, Antonio Tebaldi e outros - "Projetos Agrope
cuários da Amazônia: Desmatamento e Fiscalização" - Rela
tório - in A Amazônia Brasileira em Foco, n9 12 - Conse
lho Nacional de Defesa e Desenvolvimento da Amazônia 
(CNDDA), Rio de Janeiro, 1978, p. 37. Ver também a mesma 
obra, pp. 34 e sgts. dados a respeito do emprego de for
ca manual, mecânica, etc. na formação e trato das pasta
gens. · 
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mo puramente capitalistas, na medida em que possuem essas pe! 

soas como ocupaçao Única a venda de sua força de trabalho, ex 

propriados que sao completamente de seus meios de produção, 

são conhecidas as condições de trabalho a que esses trabalha

dores são submetidos: 

"[ 1 - -• • • o peao e o trabalhador braçal* que trabalha nas 

fainas da derrubada das matas e ·queima das árvores ,além 

de outras tarefas. Em geral, o peão é migrante vindo dos 

estados do nordeste, de Minas Gerais ou mesmo do pr5prio 

Pará. Entre o peão ~ o fazendeiro esta o gato, ou empre!, 

teiro de mão-de-obra, que arregimenta os trabalhadores 

segundo as exigências da fazenda. Quanto a forma de con 

trato (verbal ou não) de trabalho do peão, destacam-se 

duas modalidades. Uma é configurada na expressão peão Zf 
vre,· que recebe instrumentos de trabalho e alimentação 

do empreiteiro, acrescidos de uma paga em dinheiro. A ou 

tra define o peão cativo, cuja paga total é em dinheiro. 

Mas a situacio em que esta se.acha - distante de outros 

c~ntros de suprimento - o obriga a aviar-se no 'barra

cão', isto é, no armazém, em geral de propriedade do em 

preiteiro ou gato. 1159 

Nas áreas especializadas na criação de gado magro e 

nos detendo particularmente no Pantanal de Corumbá e em que de 

forma geral se pratica desde o início do século uma pecuária 

·ultra-extensiva rotulada hoje por seus próprios praticantes co 

mo tradicional e rotineira, ocorréram todavia algumas altera

çoes no processo de criação, como também nas relações de pro

dução, diretamente ligadas a essas alterações nas bases técni 

cas ou com processos de outra natureza. 

Dentro das condições atuais do Pantanal, como disse 

mos no capítulo anterior, dificilmente ocorrerao a curto pra-

(59) IANNI, Octávio - A Luta pela Terra, op.cit., pp. 114-115. 
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zo transformações muito significativas no processo de criação. 

A criação do gado magro, ainda é feita por um sistema muito 

extensivo, com pequeno investimento de capital, dependendo pois, 

o gado mui to das condições naturais, criando-se ã sol ta em pa~ . 

tagens naturais extensas e submetidas como vimos a uma forte 

variação anual no seu valor nutritivo, as enchentes, as secas, 

etc. 

O Pantanal se apresenta com uma relativa estagnação 

tecnológica, desde a faseº em que se generalizou a "zebuização" 

do plantel e a disseminação das cercas. (já há mais de 30 anos). 

A salgação começa a ser introduzida ainda de maneira raciona

da. Outras práticas recomendáveis, como a desterneiração, mi-

neralização e separaçao dos touros das vacas ficam a cargo da 

natureza. 

De fato uma melhoria racial do plantel, e a difusão 

das cercas , que fizeram com que o boi antes bravio se tornas 

se mais dócil e mais facilmente manejado, foi a transformação 
e 

mais significativa da atividade criatória do Pantanal. A ex- CO 

tensividade da atividade é pois, ainda uma característica ge-

ral e,-as transformações no sentido de intensificá-la nao po-
.- .-

dem ser generalizadas, atingindo apenas algumas areas mais pr~ 

ximas da estrada de ferro e a Campo Grande. 

Até aproximadamente a 2~ Gue~ra Mundial, tanto o fa 

zendeiro como os seus peões estavam mais ligados ao imóvel. As 

relações de t~abalho não eram assalariadas e nem mesmo existia 

o diarista. 

Com a melhoria relativa dos meios de transporte e 

comunicação, o fazendeiro faz-se mais ausente em sua proprie

dade, surgindo a partir de então a figura do capataz ou admi

nistrador. 

cn 

1424784
Caixa de texto
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Desaparecem aqueles vaqueiros com parte na produção, 

sendo substituídos por uma pequena quantidade de assalariados 

· permanentes, cujas tarefas são simplificadas pelo maior con-
,1 

trole do gado e sua mansidão, cujo pagamento pode ser feito di 

retamente em dinheiro ou, ea espécie. Dadas as dificuldades de 

aquisição de mercadorias, nos distantes centros urbanos, 
.. e o 

capataz ou o próprio proprietário que providenciam as compras 

necessárias para o consumo dos trabalhadores das fazendas e, 

como vimos, utiliza-se freqüentemente um mecanismo de crédito 

(adiantamentos em relação ao valor do salário) como forma de 

reter-na propriedade os empregados permanentes, ainda assim, 

os mais qualificados. 

Mas, os fazendeiros, cada vez mais preferem manter 

em suas propriedades, o mínimo necessário de trabalhadores per 

manentes. Em ·funcão das leis trabalhistas - como afirmam os 

próprios pecuaristas -·; pelas maiores facilidades de transpor 

te e comunicação, aliada ao crescimento da população regional, 

que gera uma disponibilidade relativa de mão-de-obra; enfim, 

pela própria política de controle dos preços da carne, exerci 

da já sistematicamente pelo Estado, difunde-se o emprego de 

diaristas, utilizados apenas na época de trabalhos mais inte~ 

sos ou trabalhos mais específicos, como uma forma de raciona

lização. 

Não se pode considerar pois, que a crescente tendên 

eia ã utilização apenas do trabalho assalariado e, em partic~ 

lar, temporário, corresponda apenas ao desenvolvimento das ·for 

ças produtivas no interior do processo de criação do gado, uma 

vez que, as transformações tecnológicas que vêm ocorrendo além 

de lentas, não são muito significativas. 

---000---
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Retomando para concluir as duas questões que propu

semos no início desse capítulo final acreditamos ter deixado 

evidenciado que simplesmente o caráter estritamente comercial 

nao é condição suficiente para que se defina a nível da prod~ 

çao agrícola e especificamente da pecuária de corte relações 

de produção puramente capitalistas. 

Não há dúvida de que a intensificação do caráter co 

mercial da atividade, sua vinculação ã agro-indústria da car

ne, surge como uma determinação no sentido de definição de r~ 

lações de produção, cada vez mais capitalistas, evidenciadas, 

no caso, pela generalização do desaparecimento da figura do va 

queiro - parceiro na produção, inclusive nas áreas mais dis

tantes do mercado; e pela generalização do emprego do traba

lho assalariado permanente, e mais recentemente o temporário, 

nas lides específicas do criatõrio. 

Todavia, quando, particularmente ainda se combina 

a criação com a possibilidade de desenvolvimento de lavouras 

comerciais, passíveis de serem praticadas em unidades de ex

ploração pequenas ou, com o cultivo de pastagens e aparecem r~ 

lações não tipicamente capitalistas, como a parceria. E não a

penas em áreas onde a existência da parceria data de muito tem 

po, e persistem também dada ainda a relativamente pouca capi

talização da atividade de criação como no Agreste; mas também 

em áreas de implantação mais recente da pecuária, praticada s~ 

bre pastagem plantada, como no Estado de São Paulo, reprodu

zem como funcionais, relações de parceria como forma de implan 

tação ou renovação de pastagens. 

Elbio Gonzales e Maria Inês Bastos a nosso ver resu 

mem bem essas duas situações: 

"A parceria no produto principal como sio os casos do sis 
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tema de 1 quarteaçio' ua pecuária tradicional ••• e que 

se torna mais onerosa. quando se disp~e de capital para 

pagar trabalhadores assalariados, especialmente no sis

tema volante. Esta forma de parceria, chamada de 'real', 

tende a desaparecer com a presença do Capital nas maos 

dos empresários agrícolas ••• Além do mais, dados o pr~ 

cesso de inflaçio e as condições de mercado, o pagamen

to do trabalho em espécie não é nada compensador. t mais 

lucrativo pagar um salário em dinheiro que, a cada dia, 

vale menos, do que entregar produtos que se valorizam. 

O 'Sistema de quarteação' que vigorava na pecuária tra-
º 

di~ional, praticamente desapareceu com a penetraçio da 

empresa capitalista. Eapresário algum entrega um bezer

ro em cada quatro 'vingados' como pagamento do trabalho, 

mas, sim,um salário." 

"A parceria no produto secundário -·em função do tipo de 

atividade e condições sociais de trabalho na area - po

de conviver e, até certo ponto, persistir em meio a cer 

to volume de capital porque o parceiro, antes de ser um 

trabalhador autônomo é fornecedor do trabalho excedente 

••• Nest~ forma de parceria, o trabalhador, além de pr~ 

parar pastagens, vigia a propriedade, produz cereais p~ 

ra o consumo da fazenda, presta trabalho gratuito e po

de, quando necessário, trabalhar como assalariado por t~ 

refa. Esta é a razão pela qual esta forma de parceria se 
- 1160 expande em algumas areas de Mato Grosso, Nordeste,etc. 

E, acrescentemos para o caso específico do Pantanal 

que essas relações não tiveram maiores possibilidades de se de 

senvolver dado que pelo seu acentuado <listanciamento do merca 

do e condições naturais, não existem ainda condições econSmi-

cas para o desenvolvimento significativo de lavouras comerci

ais e plantio generalizado de pastagens. 

(60) GONZALES, Elbio N. e BASTOS, Maria Inês - "O Trabalho Vo
lante na Agricultura Brasileira" in Capital e Trabalho no 
Campo - HUCITEC, 2f ed., S.P. 1979, pp. 25 a 47, ver pp. 
41 e 42. · 
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Esse distanciamento do Pantanal red~z-se progressi

vamente e deverá reduzir-se em futuro mais ou menos próximo, 

rapidamente, com a implantação dos projetos federais de "uma 

rede" de estradas de rodagem pelo Pantanal, bem como de um sis 

tema progressivo de controle das enchentes periódicas. 

O que virá aproximar região dos grandes centros con 

sumidores, pressionando no sentido de transformação de suas 

atividades agrárias, na direção da intensificação da ativida

de de criação (particularmente o plantio de pastos), do desen 

volvimento da lavoura (o projeto agro-industrial de Bodoquena, 

já afeta o Pantanal) o que poderá criar condições para defini 

ção de relações do tipo parceria por exemplo. Se bem que isso 

teria que implicar em migração de forças de trabalho para re

gião e, se bem que, projetando essa fase os grandes proprietá 

rios pensam mais na falta de condições para aquisição de tra

tores do que na atração de correntes migratórias61 • 

Relativamente à segunda questão colocada, que diz 

respeito ã relação entre a determinação da Renda diferencial 

1 em seus dois aspectos sobre o investimento de capital e co~ 

seqUentemente sobre o desenvolvimento mais ou menos signific! 

tivo de relações de produção, acreditamos que a análise feita 

permite evidenciar esta relação d;reta entre investimento de 

capital, expresso particularmente em desenvolvimento da base 

técnica da produção agro-pecuária e o aprofundamento das rela 

ções capitalistas de produção no campo. O que aliás,é demons

trado intensamento pelos processos recentes (década 70) na a

gro-pecuária do Estado de São Paulo, em particular62 • 

(61) BARROS NETTO, José de - op. cit., P• 134. 

(62) SILVA, José Graziano da - Progresso Técnico e Relacões de Traabalho 
na Agricultura, HUCITEC, São Paulo, 1981. Ver cap. III - A adequação 
da Força de Trabalho. 
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O que nao implica em negar que como no caso da pé

cuária do Pantanal, relações mais tipicamente capitalistas t! 

_nham substituído outras, ainda que p.ersistam além da figura de 

agregados, uma forma de trabalho assalariado, remunerado em 

espécie digamos, que é utilizada como instrumento de contin

genciamento da mão-de-obra permanente mais qualificada que po 

deria ser assemelhada ao sistema do "barração" que contingen-

eia a força de trabalho, de forma indiscriminada. Mesmo por

que, como vimos há outras determinações - institucionais, de 

mercado de trabalho, etc. - atuando sobre as 

nas relações de trabalho. 

* * * * * * . * 
"* * 

transformações 
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·A N E X O 1 

RELACÃO PROVISORIA DE EMPRESAS LIGADAS DIRETAMENTE AO CAPITAL · FI
NANCEIRO, QUE SE IMPLANfARAM EM MATO GROSSO ENTRE 1891 e 1929. 

fl .. 

llAZÃO SOCIAL ANO DE SEDE CAPITAL FIM FUNDACIO SOCIAL 

Cie.des Produits Cibils 1895 Bruxelles 5.000.000 Matadouro de 
de Francos Descalvados 

Cie.des Caoutchoucs du 1898 Anvers 1.000.000 Borracha 
Matto-Grosso de Francos 

Societé Industrielle et 1900 Bruxelles 3.000.000 Matadouro de 
Agricole au Brésil de Francos Descalvados 

Albuna S.A. 1900 Bruxelles 1.350 .000 Borracha de Francos 

Cie. de l'Urucum 1906 Ougrée 4.700.000 Minerais de Francos 

Societé Anonyme Gahyba 1913 1.000.000 Diversas 
de Francos Atividades 

Companhia Mate-Laranjeira 1891 1.500.000 Erva-mate . 
Réis 

Laranjeira, Mendes & eia. 1902 Buenos Aires Erva-mate 

Territorial Franco-Brasi- Pecuária leira 

Madeira and Mamoré 1907 2.300.000 Ferrovia Railway Libras 

Brazil Land, Cattle and 1911 São Paulo 1.000.000 Produção 
Packing Co. de Dólares Agro-Pecuária 

S~ciedade Anonyma Fomento 1905 174.120 Diversas 
Argentino Sud-Americano Libras Atividades 

Sociedade Anonyma Rio 1913 Montevideo 423.000 Produção e 
Branco Libras comercializa-

ção de 
Truste del Alto 1909 175.000 produtos agro-
Paraguai Libras -pecuários 

Deambrósio, Legrand & Cia. Montevideo Saladeira 
Miranda 

Moali & Grosso Ledesma Saladeiro 
Matto-Grosso 

G. C. Dickinson & Cia. Saladeiros 
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ANEXO l 

RAZÃO SOCIAL ANO DE SEDE CAPITAL FIM 
FUNDAÇÃO SOCIAL 

Pinsdorf & Cia • Saladeiro 
. 

Coxim Gold Dredging e. 190 1 Ouro 

Brumado Gold Dredging C. 190 'l 500.000 ·euro 
pesos-ouro 

Diamantino Gold Dredging C. 190 7 Ouro 

Cabaçal Gold Dredging and 1905 500.000 Ouro Exploration e. pesos-ouro 

Transpacif ic Mining and 190 'l Ouro Exploration C. 
- - --· •• •o #> 

Matto-Grosso Gold 1905 t.000.000 Ouro Dredging C. pesos-ouro 

The Brazilian Meat Pecuária Company 

The Miranda Estancia Pecuária Company 

Sud-Américaine Belge S.A. Pecuária 

'" .• 

The Ãgua Limpa Syndicate Pecuária 

Companhia Estrada de Ferro 1903 Ferrovia Noroeste do Brazil 

FONTES: ALBUM Graphico do Estado de Mato Grosso (1914); MARQUES, A. 
- Matto Grosso: seus recursos naturaes, seu futuro econômi
co. Rio de Janeir~, Pap .• Americana, 1923; CASTRO, Ana Célia 
- As empresas estrangeiras no Brasil: 1860-1913. Rio de Ja
neiro, Zahar, (1979); STOLS, . Eddy - O Brasil se defende da 
Europa: suas relaçSes com a Bélgica (1830-1914). BoZetin de 
Estudios Latinoamericanos y deZ Caribe, Amsterdam, (1975); 
Francisco de Aquino CORR2A, (1919); LISBOA, Miguel Arrojado 
(1909); VALVERDE, Orlando, op. cit., (1972), CORR2A FILHO, 
Virgílio, Joaquim Murtinho, Rio de Janeiro, Dept9 lmpr. Na
cional, 1951. Compilado por ALVES, Gilberto Luiz, op. cit., 
PP• 38/9. 



-112-

ANEXO 2 ·-

.ESTATISTICAS CADASTRAIS/l 
QUADROS DE N9s 01 a 23 



MUNICÍPIO DE CORUMBl 

OU ADRO 01 - ~rea total e distribuição das áreas aproveitáveis 

Classes de áreas To- Aproveitável - total 
ta}. de t.rea total Total - ha 
li.move~ - ha - ImÓvei l rea - ha Cate~oria de imóvel 

menos de l ha ."3 1,5 3 1,5 

l a menos de 2 ha 7 9,5 7 9,5 

2 a menos de 5 ha 32 105,l 32 103,1 

5 a menos de 10 ha 28 178,l 28 176,l 

10 a menos de 25 ha 90 1.418,5 89 1.347,3 

25 a menos de 50 ha 33 1.190,9 33 1.109,o 

50 a menos de 100 ha 63 4.030,7 63 3-.742,6 

100 a menos de 200 ha 81 9.631,6 81 0.691 11 

200 a menos de 500 ha 107 33.593,4 106 29.622,5 

500 a menos de 1.000 ha 109 15.126,0 109 67.977,4 

1.000 a menos de 2.000 ha 150 212.221,6 150 196.879,3 

2.0bO a 111enos de 5.000 ha 290 861~296,3 290 800. 666,3 

5.000 a menos de 10.000 ha 127 913.666,7 127 837~689,2 

10.000 a menos de 20.000 ha 109 .1.562.260,1 109 1: 377.685,8 

20.000 a menos de 50.000 ha 48 1.504.025,5 48 1.291.746,8 

50.000 a menos de 100.000 ha . 2 118.321,5 2 108.321,5 

100.000 e mais •••••••••••••• - - -· -
Minifundio 296 15.111,2 295 12.668,9 

E!!!presa Rural 185 1.055.276,1 185 920.721,9 

LatifÚndio por explor~~ão 797 4.184.504,5 796 3.750.192,8 

LatifÚndio por dililénsão 1 42: 186,0 1 42.186,o 

Inconsistentes 65 447.993,5 58 184.100,5 . 
TOTAL GERAL 1:344 5.745.071,3 1.335 4.909.870,1 

FONTE: 

I NCRA - Sistema Nacional de Cadastro Rural - Cadastro de Imóveis Rurais 
Estat!sticas Cadastrais/l - Recadas tramento 1972~. 

Explorada 
I mo- J~rea - ha veis 

. 2 0,9 

6 7,6 

30 82,6 

27 147,6 

86 1~080,o 

31 785,2 

59 2.850,3 

75 1.i60,4 

99 25.291,7 

106 59.401,8 

143 178.078,o 

275 716.304,l 

126 790.121,7 

109 1.344.915,8 

48 1.283.309,6 

2 108.321·,5 

- -
284 11.478,7 

185 908.518,l 

754 ~:555~ 68~,o 

1 42.186,o/ 

56 143.368,8 

1.280 4.661.235,6 

Aprovei-cavei nao 
· exol1 r ada 
I no- l.rea - ha veis 

2 0~6 

2 0,9 

11 20,5 

8 28,5 

38 267,3 

12 323,8 

23 892,3 

19 1.523,3 

28 4.330,8 

32 8.575,6 

40 18.801,3 

79 84.362,2 

31 47~ 567,5 

15 32.770,o 

6 8.437,2 

- -
- -

93 1.190,2 

23 12.203,8 

230 194.508,8 

- -
20 40.731,7 

366 248.731,5 



MUNICf PIO DE CORUMB.( 

QUAOOO 02 - Distribuição daa l.re .. Inexploradas 

Classes de Ãrea total 
Inexplorada Aproveitável Inaproveitável Florestal ou R! 

total não explorada serva legal 

- ba -

I11Óvel 
IllÓ- l.rea -ha ImÓ- l.rea - ha ImÓ- l.rea - ha ImÓ- l.rea - ha Categoria de veis veis veia veis 

._,.. 
menos de 1 ha 2 o,6 2 o,6 - - - -

1 a menos de · 2 ha 2 1,9 2 1,9 - - - -
.. 2 a menos de 5 ha 13 22,5 11 20,5 4 2~o - -

5 a menos de 10 ha 8 30,5 8 28,5 1 2,0 -- -
10 a menos de 25 ha 45 338,5 38 267,3 19 65,2 2 6,o 

25 a menos de 50 ha ' 22 405,7 12 323,8 12 7~,9 1 5,o 

50 a menos de 100 ha 39 1.180,4 23 892,3 21 253,1 2 35,o 

100 a menos de 200 ha 52 2.463,2 19 1.523,3 39 691,9 4 248,o 
1 

200 a menos de 500 ha 79 8.301,7 28 4.330,8 60 3.189,3 5 781,o 1 
1 

! 
500 a menos de 1.000 ha 78 15.725,o 32 8.575,6 64 6.647,4 3 502,o 

i 1.000 a menos de 2.000 ha 91 34.143,6 40 18.801,3 70 13.249,3 6 2.093,o 

2.000 a menos de 5.000 ha 183 144.992,2 79 84.362,2 132 49.947,9 18 10.682,1 

5'.000 a menos de 10.000 ha 81 123.545,o 31 47.567,5 69 67.707,5 9 a.210,0 

10.000 a menos de 20.000 ha 74 217.344,3 15 32.770,o 72 169.009,9 12 15-.564~4 

20.000 a menos de 50.000 ha 36 220.n5,9 6 8~437,o 35 184.837,7 6 27.441,o 

50.000 a m~nos de 100~000 ha 1 10.000,o - - 1 10.000,o - -
100.000 e mais •••••••••••••• - - - - - - - -

MinifÚndio 156 3.632,5 93 1.190,2 87 2.286,3 8 156,o 1 

Empresa Rural 114 146.758,o 23 12.203,8 104 116 .. 951,2 20 17.603,o 

, LatifÚndio por exploração 536 628.820,5 230 194.508,8 408 386.442,6 40 47.869,1 

LatifÚndio por dimensão - - - I - - - - -
Inconsistente• 48 104.935,9 20 40.731,7 34 61.644,2 3 2.560,o -

TOTAL º GERAL 854 884.146,9 360 248.634,~ 633 567.324,3 71 68.188,1 
' 



MUNicfPIO DE CORUMM 

. QUAOOO 03 - Distribuição das l.reas com Culturas 

Classes de l.rea total -
1. rea com cultu- Hortigran-
ra - o tal :1eira Permanente 

- ha -
Categoria de Imóvel Imó- l.rea ImÓ- l.rea ImÓ- l.rea 

veis - ha - veis -ha- veis - ha -
menos de lha l 0,5 - - - .-

l a menos de 2 ha 5 5,8 l l:,o 4 4,l 

2 a menos de 5 ha 17 36,2 - - 9 10,7 

5 a menos de 10 ha 17 55,l 4 ª•º 7 9,5 

· 10 a menos de 25 ha 47 227,8 4 4,o 34 83,5 

25 a menos de 50 ha 16 100,5 l l,5 11 34,o 

50 a menos de 100 ha 22 228,4 5 4,5 16 127,4 

100 a menos de 200 ha 15 185,o l 2,0 7 32,5 

200 a menos de 500 ha 29 985,o 2 6,o 16 353,o 

500 a menos de l.000 ha 26 l.556,5 l l,o 16 269,o 

l.000· a menos de 2.000 ha 34 799,o 3 2,5 17 . 287,9 

2.000 a menos de , 5.000 ha 67 2.368,o 2 2,o 34 474,7 

5.000 a menos de l0.000 ha 31 350,3 l l,o 23 163,o 

10.000 a menos de 20.000 ha 36 2.729,2 6 6,o 31 54,6 

20.000 a menos de 50.000 ha 20 . 139,4 3 3,5 19 33,2 

50.000 a menos de l00.000 ha 1 5,o - - - -
loO.ooo e mais •••••••••••••• - - - - - -

Mini!Úndio 125 523,3 13 17,o 78 178,2 

Empresa Rural 67 764,5 5 5,5 43 297,3 

Latitúndio por exploração 192 8.484,3 16 20,5 123 1.461,6 

La-ti!Úndio por dimensão - - - - - -
Inconsistentes 18 l.692,6 3 14,o 14 1.048,5 

TOTAL GERAL 402 ll.464,7 37 57,o 258 2.985,6 

Fontes 

INCRA - Sistema Nacional de Cadastro Rural. Cadastro de Imóveis Rurais. · 
Estatísticas Cadastrais/l. Recadastramento 1972. 

-
Temporárias 

ImÓ- l.rea 
veis - ha ·-

., 
l 1 : ~ : _. 0,5 

l 0,7 

14 25,5 

14 37,6 

44 140,3 

14 65,o 

20 96,5 

15 150,5 

23 626,o 

22 l.286,5 

24 508,6 

53 l.891,7 

26 186,3 

35 2.668,6 

16 102,7 

l 5,o 

- -
107 328,l 

58 461,7 

158 1.002,2 

- -
13 630,l 

336 8.422,1 



MUNICÍPIO DE CORUMBÃ 

QU ADRO 04 - Distribuição das Ãre asd de Pecuária e Ãreas com Extração Vegetal e/ou f'lorestal 

Ãreas do Pecuária 

Classes de Ãrea total Total Ppstagens 

- ha -
ImÓ- Ãrea 1 ImÓ- Ãrea 

Categoria de Imóvel veis 
- Ha - 1 veis 

- ha -

menos de l ha l 0,4 - -
l a menos de 2 ha 2 l,B - - -
2 a menos de 5 ha 16 46,4 13 34, 9. 

5 a menos de 10 ha 19 \ 92,5 13 39,5 

10 a menos de 25 ha 72 834,2 62 630,o 

25 a menos de 50 ha . 27 658,7 22 384,3 

50 a menos de 100· ha 53 2.517,l 46 l.733,9 

100 a menos de 200 ha 73 6.900,4 64 5.240,4 

200 a menos de 500 ha 95 ' 23.706,7 88 17.217,9 

500 a menos de l.ooo ha 103 56.8.85,3 82 .36.426,5 

i.ooo a menos de 2.000 ha 142 176.3711,o 115 107.649,4 

2.000 a menos de 5.ooo ha 275 705.205,7 210 392.895,l 

5.000 a menos de lo.ooo ha 126 783.632,6 105 421.895,7 

10.000 a menos de 20.000 ha 109 1.337.270,6 100 798.323,o 

20.000 a menos de 50.000 ha 48 1.282~170,2 44 730.417,5 

50,000 a menos de 100.000 ha 2 108.316,5 2 50.124,o 

100. 000 e mais ................. 'r - - -
Minifúndio - 234 10.663,6 185 5,321,l 

Empresa Rural 185 903.903,l 110 219.815,B 

Latifúndio por exploraçã~ 743 3.526,865,4 670' 2,295,689,2 

Latifúndio por dimensão l 42.186,o 1 42,186,o 

rnconsistentes 53 139.657,o 51 86.428,2 

TOTAL · GERAL 1.216 4,623.275,3 l.017 2.649.440,3 

ronte: 

INCRA - Siste~ .3 :~a cional de Cadas tro flural ·- Cadastro. de Imóveis Rurais 
Estatísticas Cadastrais/! - Recadastramento 1972. 

Pastoreio tempora-
rio 

ImÓ- Ãrea 
veis 

- ha -

l 0,4 

2 1,8 

4 11,5 

11 53,o 

28 204,2 

17 274;4 

27 783,2 

37 1.6.60,o 

57 6.488,8 

74 20.458,8 

96 68.729,6 

199 ;n2.3lD,6 

96 360.736,9 

92 538.947,6 

44 551.752,7 

2 58.192,5 

- -
125 5~342,? 

167 684.087,3 

495 1,231.176,2 

- -
33 53,229,o 

820 l.973,835,o 

~reas com ex-
traçio vege-
tal e/ou flor 

ImÓ- Ãrea 
veis - · ha -

- -
- -
- -
- -
2 18,o 

2 26,o 

3 104,8 

4 83,o 

4 600,o 

3 960,o 

2 900,o 

14 8.730,o 

6 7.138,8 

4 4.916,o 

l l.noo,o 

- -
- -
9 291,8 

10 3.850,5 

26 20.334,J 

- -
2 2,019,c 

47 26~495,1 



MUNICf PIO IE CORUMBÃ 

QUADRO 05 - Imóveis Rurais com l.reas sob Regime de Parceria 
f 

l.rees Imóveis com Pareceria Número de 
Classes de - total Percj iros 

- ha - l.rea to- .F.rea explo Área sob C/con C/con 
Cateiroria de Imóvel NSI tal- ha rada - ha oarc.-ha Total tratõ 1~!:..1' -

-
Menos de l ha - - - - - - -

l a menos de 2 ha - - - - - - -
2 a menos de 5 ha - - - - - - - --
5 a menos de 10 ha - - - - - - -

10 a menos de 25 ha - \ - - - - - -
.25 a menos de - 50 ha - - - - - - -
50 a menos de 100 ha - - - - - - -

100 a menos de 200 ha - - - - - - -
200 a menos de 500 ha - - - - - - -
500 a menos de 1.000 ha - - - - - - -

1.000 a menos de 2.000 ll.a - - - - - - -
2.000 a menos de 5.000 ha - - - - - - -
5.c,Jc> a menos de 10.000 ha - - - - - - -

10.000 a menos de 20.000 ha - - - - - - -
20.000 a menos de 50.000 ha - - - - - - -
50.000 a menos de 100.000 ha - - - - - - -

100.000 e mais i:: ••••••••••• - - - - - - . ... 
Minii'Úndio - - - - - - - -

LatifÚndio por exploração - - - - - - -
LatifÚndlo por dimensão - - - - - - -

Empresa Rural - - - - ~ - -
Inconsistentes e 36.552,7 18.360,7 1.200,0 10 3 7 

TOTAL GERAL 8 36.552,7 18.360,7 7.200,0 10 3 7 
" . . 

Fonte: 

INCRA- - Sistema Nacional de Cadastro Rural ~ Cadastro de Imóveis Rurais. 
Estat!~tices Cedastreis/l - Recadastramento 1972~ 



MUNICÍPIO DE CORUMBÃ 

QUADRO 06 - Imóveis Rurais com 
, 
are as sob regime de Arrendamento 

Imóveis arrendams rito , com 
Classes de are a total - ha 

Are a sob Categoria de Imóvel arrenda-Ãrea ex-NI:! Ãrea to- menta plorada -ha-
-- tal - ha - ha -

menos de l ha - - - -
l a menos de 2 ha - - - -
2 a menos de 5 ha - - -- -
5 a menos de 10 ha - .. - -

10 a menos de 25 ha - - - -
25 a menos de 50 ha - - - -
50 s menos de 100 ha - - - -

100 a menos de 200 ha - - - -
200 a menos de 500 ha - - - -
500 a menos de l.ooo ha - - - -

l.ooo s menos de 2.000 ha - - - -
2.000 a menos de 5.000 ha 6 24.188,7 20.937,4 22.447,2 

5.ooo a menos de 10. 000 ha 3 21.428,5 - 20.229,5 21.428,5 

10.000 a menos de 20.000 ha 6 68.306,o 62 0 695,o 68.306,o 

20.000 a menos de 50.ciOO ha - -- - -
50.000 a menos de 100.000 ha - - - -

100.000 e mais .............. - - - -
MinifÚndio - - - -

Empresa Rur{ll l 406,o 3,416,o 4 0 066 1 0 

Lati fÚndio por exploração 14 109.857,2 100.444,9 108.115, 7 

LatÚ'Úndio por dimepsão - - - -
Inconsistentes 21 110,928,4 97.030,5 109.103,5 

TOTAL GERAL 36 224,851,6 200. 899,4 221.285,2 

f'onte: 

INCRA - Sisteipa Nacional de Cadastro Rural - Cadastro de Im·Óveis Rurais 
Estatisticas Cadastrais/! - Rocadastramento 1972 0 

NÚmero de arren-
dat: á rios 

~ ~· 
1 
e 

o o ..... ..... 000 ºº ., ., ..,.., .., .n .., e., . ..., E lll '"' o o"''"' o'"' QJ .... U+.> O U+> "' 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -

' 

-
- - -
6 6 -
4 4 -
6 5 1 

- - -
- - -
- - -
- - -
l l -

15 14 1 

- - -
3 3 -

19 18 1 



MUNICf PIO DE CORUMBÃ 

QUADRO 1)7 - Mão do Obra nos Imóveis Rurais s em Assalari a dos Permanentes 

ImÓvois s·em As- depe~ 
m ., 

"O o ., ., 1 

Área 
salariados Pa r- den- "O o o '"' Clanses de total - ha - manantes 

o cu ..... .... ..., 
tes E · ..-f M ..... ., 

Imóvel · 
do o.-f M' «l m "O 

Categoria de X <J r.. o e 
propr. 'l'D~ o .... m ., 

Ãrea 
Em a. "' .... o 

Nll total traba lll E a. ......... 
- ha - lhag~ 

OI a) CJ cz: .... 
z co., 

menos de 1 ha 3 1,5 - - - -
1 8 menos de 2 ha 6 B,5 - 1 - -
2 a menos de 5 ha 26 02,e 11 l 2 -
5 a menos de _10 ha 25 . 159,l 18 17 - -

10 8 menos de 25 ha 63 1.013,B 94 28 - -
25 a menos de 50 ha 24 875,9 32 16 - -
50 8 menos de lOO c: ha 40 2.590,6 52 10 - -

100 a menos de 200. ha' 65 7.650,7 53 42 - -
200 a menos de 500 ha 78 24,470,6 116 74 - -
500 8 menos de l.ooo ha 67 44.235,2 72 26 - -

1.000 a menos de 2.000 ha 67 BB.259,6 101 07 - -
2.000 a mc:ics da s.oo::: ha 89 2J6,ll8,5 115 8\1 l -
5.ooo a menos de 10.000 ha 15 103.501,o 11 67 3 -

10.000 11 menos de 20.000 ha e 100.528,5 3 25 - .. 
. 20.000 a menos de 50.000 ha l 47.668,o - 60 - -
so.ooo a menos de 100.000 ha - - - - - -

100.000 e mais .............. - - - - - -
Minifúndio 221 11.556,l 237 99 2 -

Empresa Rural 37 134.284,3 53 191 - -
Latifúndio por - exploração 319 511.331,9 380 253 - 4 

Latifúndio por dimensão - - - - - -
Inconsistentes : 29 69.490,4 25 e - 1 

TOTAL GERAL 606 726.662,7 703 551 2 5 
, 

Fonte: 
INCRA - Siste~a Nacional de Cadastro Rural - Cadastro de ImÓv~is Rurais 

Estatisticas C~dastrais/l - Recadastramento 1972 



MUNICÍPIO DE COR\JMB;{ 

QUADRO 08 • Mão de Obra nos Imóveis Rurais com Assalariados Permanentes 

Imóveis com assa Mão de obra -~ ~ ~ 
Classes de l.rea total - ha 'tj o 

larisdos perma-- permanente O IO A 

!1r! ~ ............. . .,.., 
~ <ll +' 

Categoria de Imóvel Total Depend ' '«! • e rl 
/.rea total de as- do proJ lll o 

NR Oi lll l'.l 
-ha- sal.P. , ... _~ ...... ,, Z IO -M .. 

menos de 1 ha - - - - -
l A menos de 2 ha l l,o 1 - 1 

2 a menos de 5 ha 4 15,3 5 - 8 

5 a menos de 10 ha 1 9,o l 1 2 

10 a menos de 25 ha 23 352,7 50 8 82 

25 a menos de 50 ha 9 315,o 13 3 31 

50 a menos de 100 ha 20 1.231,l 36 e 77 

100 a menos de 200 ha : 13 l.624,9 17 4 36 
200 a menos de ·500 ba 19 5.782,7 41 l 96 
500 a menos de 1.000 ha 33 23.930,7 73 6 185 

1.000 a .menos de 2.000 ba 70 105.493,5 207 40 460 

2.000 a menos de 5.000 ha 176 546.014,4 592 87 1396 

5.000 a menos de 10.000 ha 104 761.317,6 508 54 1224 

10.000 a menos de 20.000 ba 96 1.389.145,8 760 42 1427 

·20.000 a menos de 50.000 ha 43 1.306.118,8 572 12 868 

50~000 a menos de 100.000 ha 2 118.321,5 16 4 33 

100.000 e maia •••••••••••••• - - - - -
Mini1'Úndio 62 2.606,1 109 20 210 

Empresa Rural 137 877.988,5 655 59 1341 

LatifÚndio por exploração 414 3.336.893,4 2099 191 4346 

LatifÚndio por dimensão l 42.186,o 29 - 29 

Inconsistentes 124 758.762,1 552 76 764 

TOTAL GERAL 738 5.018.436,l 3444 346 6690 

Fontes 

INCRA - S1ste~a Nacional de Cadastro Rural - Cadastro de Imóveis Rurais 
Estatísticas Cadastrais/l - Recadastramento 1972 
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MUNICtPIO DE CORU!'ffii{ 

QUADRO 09 - Ocupação Humana nos Imóveis Rurais 

l.rea - ha . 1 Residentes nos Imóveis 
Classes de l.rea tota1 Total Casas 

- ha -
de de Fam!- Pessoas De pen-

Total Aproveitável Explorada Moradia dentes 
Categoria de Imóvel Imóveis ' lias do p~ 

r-~- . .. 

Menos de 1 ha 3 1,5 1,5 W,9 1 - - -
~-1 a menos de 2 ha 7 9,5 9,5 7,6 5 5 23 9 

' :2 a menos de 5 ha 31 102,4 100,4 81,9 22 17 91 43 

5 a menos de 10 ba 28 178,l 176,l 147,6 20_ 20 102 73 

10 a menos de 25 ha 87 l.370,5 1.299,3 1.032,o 90 64 '356 188 

25 a cenos de 50 ha 32 1.158,9 1.079,o 755,2 35 23 150 78 

50 a menos de 100 ha 61 3.901,7 3.613,6 2.121,3 72 53 263 122 

100 a menos de 200 ba 79 9.415,1 8.519,7 6.996,4 90 87 352 188 

200 a menos de 500 ha . 105 32.655,4 28. 752.,5 . 24.421,7 157 103 527 242 

500 a menos de 1.000 ba 103 70.981,6 . 64.133,2 56.150,6 168 113 530 ·192 

1.000 a menos de 2.000 ba 145 204.824,6 189.691,3 171.933,o 333 228 1.089 304 

2.000 a menos de 5.000 ba 288 856.296,3 796.296,3 711.934,1 707 503 2.441 410 

5.000 a menos de 10.000 ha 126 905.379,4 829.401,9 781.834,4 435 313 1.558 112 

10.000 a menos de 20.000 ba 108 1~544.038,3 1.363.104,8 1.330.334,8 598 441 2.298 89 

1.504~025,5 1~283.309,6 - -
20.000 a menos de 50.000 ha: 48 l..291.746,8 461 332 1.785 24 

1 50.·ooo a menos de 100.000 ha 2 '118.321,5 108.321,5 108.321,5 18 8 53 4 
' 

\ 100.000 e mais •••• ........ - - - - - - - -

l MinifÚndio 287 14 .• 683,o 12.287,2 11.099,o 305 229 l.206 630 

Empresa Rural 183 l.036.591,3 905.695,9 893 ~492,l 664 481 2.379 230 

1 Latitúndio por exploração 782 4.159.200,o 3.726.078,3 3.533.205,5 2.218 1.600 8.033 l.218 

1 Latifúndio por dimensão 1 42.186,o 42.186,0 42.186,o 25 - - -
Inconsist entes 91 492.429,o 223.622,7 181.253,o 274 199 828 202 

TOTAL GERAL . 1.344 5.745.089,3 4 .• 909 .870, l 4.661.235,6 3.486 2.509 12.446 2.280 . 
-

Fonte: INCRA - Sistema Nacional de Cadastro Rural. Cadastro de Imóveis Rurais. Estatísticas Cadastrais/l. 
Recadastramento 1972. · 



. MUNIC:f PIO DE CORUJ.m.{ 

--
QUADRO 10 - Ocupação Humana nos 

' 
Imóveis com Deciaração de Áreas Exploradas 

i.rea - ha Residentes nos imóveis 
Classes de Área total rmó- 1 . Casas 

- ha - veis 
Aproyeitável lEcplorada 

de Fam!- De pen-Mora-Categoria de Imóvel Total dia lia . .Pessoas dent.do ---- --......... 
~ - . 

Menos de l 2 l,o l,o 0,9 - - - -
1 a menos de 2 6 8,5 8,5 7,6 4 4 17 9 

2 a menos de 5 29 96,9 95,4 81,9 21 17 90 43 

5 a menos de 10 27 173,l 171,l 147,6 20 20 102 73 

10 a menos de 25 83 1.301,7 1.245,5 " 1.032,o 90 64 356 188 

25 a menos de 50 30 1.085,5 1.005,6 755,2 35 23 150 78 

50 a menos de 100 57 3.611,l 3.323,o 2.721,3 71 52 253 122 

100 a menos de 200 73 8.600,9 7.715,5 6.996,4 90 87 352 188 

200 a menos de 500 97 30.326,3 26.993,9 24.421,7 156 103 527 242 

500 a menos de 1.000 100 68.811,6 61.963,2 56.150,6 167 111 524 192 

l.000 a menos de 2.000 138 195.127,l 181.893,1 171.933,o 332 227 1.083 304 

2.000 a menos de 5.000 273 823~726,3 764.926,3 711.934,1 703 500 2.418 410 

5 .·ooo a menos de 10 .. 000 125 J 897.717,4 821.739,9 781.834,4 435 313 1.558 112 

10.000 a menos de 20.000 108 1.544.038,3 1.363.104,8 1.330 .. 334,8 598 441 2.298 89 . 
20.000 a menos de 50.000 48 l.504.025,5 l.291.:746,8 l.283.309,6 461 332 1.785 24 

50.000 a menos de 100.000 2 118.321,5 108.321,5 108.321,5 18 8 53 4 

100.000 e mais ••••••••••• - - - - - - - -.. . ' ~ 

Mini!úndio 275 14.478,8 12.098,5 11.099,o 301 227 1.189 630 
LatifÚndio por exploração 739 4.103.716,6 3.674.274,7 3.533.205,5 2.21~ 1.594 7.798. 1.218 
Lati:f'Úndio por dimensão l 42.186,o 42.186,o 42.186,o 25 - - -

Em'presa .Rur.e.l' · - 183 1.036.591,3 905.695,9 893.492,l 664 481 2.379 230 
' Inconsistentes ·j . ........ /,.7\~ '}/,õ , 221.673~0 181.2'B.o 246 17'5 71'5 lOA 

TOTAL GERAL 1.280 5.633.221,8 4.855.928,l 4:.661.235,6 3.447 2.477 12.261 2.276 

Fonte: 

INCRA - Sistema Naciona"l de Cadastro Rural~ Cadastro de Imóveis Rurais. 
Estatísticas Cadastrais/1. Recadastramento 1972; 



MUNICÍPIO DE CORUMB{ 

-
QUADRO 11 - Ocupação Humana nos Imóveis Rurais sem Declaração de ireaa Exploradas 

Classes de ireas total - ire a - ha Ca- RelJidentes nos . • : . !moveis_ ImÓ- sas 
- ha - de Famf veis Total Aprovei- mora Pes- Dependen 

Categoria de Imóvel tável dia- lias soas tes do -
- Pr2J?ri~j;, 

: :senos de 1 ha 1 º~~ 0,5 1 - - -
1 à menos de 2 ha l l,o l,o 1 1 6 -
2 a menos de 5 ha 2 5,5 5,o 1 - 1 -
5 a menos de 10 ha 1 5,o 5,o - - - -

10 a menos de 25 ha 4 68,8 53,8 - - - -
25 a menos de 50 ha 2 73,4 73,4 - - - -
50 a menos de 100 ha 4 290,6 290,6 1 1 10 -

100 a menos de 200 ha 6 814,2 804,2 - - - -
200 a menos de 500 ha 8 2.329,1 1.758,6 l - - -
500 a menos de 1~000 ha 3 2.110,0 2.170,o 1 2 6 -

1.000 a menos de 2~000 ha 7 9.697,5 7.798,2 l l 6 -
2.000 a menos de 5.000 ha 15 32.570,o 31.370,o 4 3 23 -
5.000 a menos de 10.000 ha l 7.662,0 7.662,0 - - - -

10.000 a menos d.e 20.000 ha - - - - - - -
20.000 a menos de 50.000 ha - - - - - - -
·50.000 a menos de 100.000 ha - . - - - - - -
lOO~OÓO e mais .•...........• - - - - - - -,, 

MlnifÚndio 12 204,2 188,7 4 2 17 -
Empresa Rural - - - - - - -

LatifÚndio por exploração 43 ·55.483,4 51.803,6 7 6 35 -
,LatifÚndio por dimensão - - - - - - -,. Inconsistentes 9 56.179.9 l.Cl4Q.7 28 24 113 · 4 

TOTAL GERAL 64 111.867,5 53.942,o 39 32 165 4 ,. 

Fonte: 

INCRA - Sistema Nacional de Cadastro Rural~ Cadastro de Imóveis Rurais. 
Estatísticas Cadastrais/l. Recadastramento 1972. · 



MUNICf PIO IE CORUMM 
. ' . 

QUAIRO 12 - Valores da Produção dos Imóveis segundo o Destino da Produção 

Imóveis com declaração de 
Destino da produção Classes de l.rea total valo • da nroducão 

- ha - l.rea explora- Valor t,2 Perd., cons. 
RI! tal da ~/rm 1•stocsoi!A 

Categoria de Imóvel da - ~a produção r.n ('V'\{'\ 
I óv Produçao 
m • r.n .• 000 

Menos de 1 l 0,4 l l 1 

1 a menos ~e 2 2 1,5 1 1 1 

. 2 a menos de 5 5 16,8 4 3 1 

5 a menos de 10 11 61,5 ·:35 8 13 

10 a menos de 25 23 312,o ~-105 16 38 

25 a menos de 50 4 105,o 24 4 9 

50 a menos de 100 16 629,4 110 8 15 

100 a menos de 200 15 1.408,4 76 12 15 

200 a menos de 500 20 4.988,7 332 16 117 

500 a menos de 1.000 18 11.485,4 201 16 74 

1.000 a menos de 2.000 41 50.817,1 1.971 36 491 

2·~000 a menos de 5.000 77 213.167,7 10.695 64 4.788 

5.000 a menos de 10.000 47 306.167,7 9.385 33 2.315 

10.000 a menos de 20.000 51 641.481,8 16.805 42 5.300 

20.000 a menos de 50.000 24 661.095,4 16.295 13 1.800 

50.000 a menos de 100.000 2 108.321,5 923 2 191 

100.000 e mais ••••••••••• - - - - -
Minif'Úruiio 68 2.547,l 312 46 105 

F.mpresa Rural 88 460.129,7 25.356 76 9.424 

LatUÚDdio~por~ uploi'àção : 200 1.495.197,5 30.722 153 5.645 

Lati!Úndio por dimensão l 42.186,o 575 - -
Inconsistentes 378 l.926.656,·3 34.748 278 14.908 

TOTAL GERAL 735 3.926.716,6 91.713 553 30.082 

Fonte: 

INCRA - Sistema Racional de Cadastro Rural. Cadastro de Imóveis Rurais~ 
Estatísticas Cadastrais/l. Recadastramento 1•972. 

Vendida 

Imóv. Produçao 
crn.ooo 

- - 1 
1 - 1 
3 3 1 
9 22 1 

20 67 1 
4 15 1 

14 95 '! 13 61 

14 215 

14 . 127 

35 1.480 

67 5.907 

40 7.070 

49 u.505 

23 14.495 

1 732 

- -
53 207 

74 15.932 

179 25.077 

l 575 

166 19.840 

473 61631 



MUNICf PIO DE COR'IJMB! 

QUADRO 13 - ·Valores da Produção dos Imóveis Ruraia Segundo a Forma de Explora-
· ção ., 

Classes de ..<rea total Forma de Exploração ,. 
-

;. ba -
1u1reta pel.o 
Proprietário Em Pareceria Em Arrendamento 

Categoria de Imóvel Imó- Produção ImÓ- Áre Produ- ImÓ- Áreas Produ-

veis rn.ooo veis ªê- ,~ofVV'I veis .... _ - ~~º IVVl -
·· Menos de· l . l l - - - - - -

l a menos de 2 2 l - - - - - -
2 a menos de 5 5 4 - - - - - . -, 
5 a menos de 10 11 35 - - - - - -

10 a menoii de 25 23 105 - - - - - -
25 a menos de 50 4 24 - - - - - -
50 a menos de 100 16 110 - - - - - -

100 a menos de 200 14 74 - - - l - 2 

200 a menos de 500 20 332 - - - - - -
":00 a menos de 1.000 18 201 - - - - - -

1.000 a menos de 2.000 41 1.971 - - - - - -
2.000 a menos de 5.000 75 10.102 - - - 3 5.666,o :·593 

5.000 a menos de 10.000 45 8.981 - - - 2 13.552,9 404 

lO.ooo a menos de 20.000 49 16.258 - - - 2 21.217,5 547 

20.000 a menos de 50.000 24 16.295 - - - - - -
50.000 a menos de 100.000 2 923 - - - - - -

100.000 e màis ........... - - - - - - - -- • · 
1 

MinifÚndio 67 310 - - - l ·-. 2 
: 

Empresa Rural 86 24.817 - - - 2 4.066,o 539 

LatifÚndio por exploração 196 29.716 - - - 5 36.370,4 l.oo6 

LatifÚndio por dimensão l 575 - - .- - - -
Inconsistentes 327 35.196 l - 60'J 23 135.730,5 l.098 

' 
TOTAL GERAL 677 90.614 1 - 60 31 176.166,9 2.645 

' 
Fontes 
INCRA - Sistema Nacional de Cadastro Rural. Cadastro de Imóveis Rurais. 

Estatísticas Cadastrais/l. Recadastrament o 1.972~ 



MUNICÍPIO DE CORUMM 

QUADRO 14 - Valor dos Imóveis Rurais . . 

Classes de Xrea total Valor da l..rea de no- Total dos bens 
Total Valor to- restas incorporados 

l..rea total terra nua - ha - de tal dos nativas 

Categoria de Imóvel Imóveis - ha - Imóveis GSl.000 ImÕv• Valor Imóveis Valor 
Gt1 .ooo G11.ooo Gtl .000 

Menos de l 3 1,5 lt 3 - - 2 l 

l a menos de 2 7 9,5 41 a · - - 4 33 

2 a menos de 5 32 105,l 269 42 2 4 29 . 223 

5 a menos de 10 - 28 :~ . 178,l 291 30 - - 25 261 

10 a menos de 25 90 1.418,5 2.8ll 506 5 15 85 2.290 

25 a menos de 50 32 1.148,9 726 147 4 31 28 548 

50 a menos de 100 63 4.030,7 2.270 348 4 153 60 1.769. 

100 a meno.11 de 200 81 9.631,6 2.987 1.162 3 10 71 1.815 

200 a menos de 500 107 . 33.593,4 6.554 2.157 10 525 99 3.872 

500 a menos de 1.000 108 74.459,8 15.333 5.244 3 18 100 i0.071 

1.000 a menos de 2.000 150 212.221,6 41.801 11.785 8 911 139 29.105 

2.000 a menos de 5.000 290 861.296,3 141.141 35.247 22 891 266 105.003 

5.('()() a menos de 10.000 127 913.666,7 145.953 34.589 19 2.863 125 108.501 

10.000 a menos de 20.000 109 1.562.260,l 247.888 . 61.953 18 1.795 109 184.140 

20.000 a menos de :·50.000 48 l.!i04.025,5 201.ooe 36.904 12 1.225 48 162.879 . 

50.000 a menos de l001; oooc 2 ll8.321,5 7.412 1.391 - - 2 6.021 

100.000 e mais ••••••••••• - - - - - - - -., 

. Jllinifúndio 295 15.069,2 8.321 1.795 16 57 275 6.469 

Emp~esa Rural 185 1.055.276,l 214.838 35'~916 29 1.961 185 ie3.961 

LatifÚndio por exploração 796 4.183.837,5 591.513 160.307 65 6.422 731 424.784. 

Latif'Úndio por ~imensão l 42.186,o 1.812 498 ·- - l 1~314 

Inconsistentes 67 448.702,5 82.717 18.656 3 212 57 63.849 

TOTAL GERAL 1.344 5.745.071,3 899.201 210.172 113 0.652 1.249 680.377 

Fonte: 

INCRA - Sistema Nacional de Hadastro Rural-. Cadastro de Imóveis Rurais. 
Estat!sticas Cadastrais/l. Recadastramento 1.972. 



MU?fICf PIO DE coRUMB.( 

QUADRO 15 - Valor dos Bens Incorporados aos Imóveis Rurais 

Classes de 1rea total 
Total dos bens Casa de Mora- Construções, ins- Equipamentos dia e instala- talações e melho-incorporados cões recr.Propr. ramentos 1 

- ha -
Valor Valor 

Imóvel ImÓ- Valor 
Categoria de Imóvel lmÓveii G$1;.000 ImÓveis !lU..000 Valor c;n.ooo ... !lU..000 veis 

Menos de 1 2 l - - 2 1 - -
1 a menos de 2 4 33 4 9 2 2 1 -

· 2 a menos de 5 29 223 23 58 16 24 7 9 

5 a menos de 10 25 261 21 48 16 38 10 26 

10 a menos de 25 85 . 2.290 73 297 60 438 34 93 

25 a menos de 50 28 548 24 78 24 162 12 18 

50 a menos de 100 60 1.769 52 302 50 298 25 117 

100 a menos de . 200 71 1.815 63 221 61 388 17 80 

200 a menos de 500 99 3.872 81 351 81 600 23 167 

500 a menos de 1.000 100 10.071 86 647 92 2.381 40 524 

1.000 a menos de 2.000 139 29.105 114 1.904 133 5.131 69 1.342 

2.000 a menos de 5.000 266 105.003 234 5.476 256 19.350 179 4.549 

5.000 a menos de 10.000 125 \ 108.501 112 5.289 123 20.004 101 5.306 

10~000 a menos de 20.000 109 184.140 102 10.030 105 32.090 94 8.082 

20.000 a menos de 50.000 48 162~879 43 4.522 48 27.146 47 7.503 

50.000 a menos de 100.000 2 6.021 2 306 2 1.301 2 292 

100.000 e mais ••••••••••• - - - - - - - -
Mini!\Índio 275 6.469 230 897 207 1.172 96 309 I 

- Empresa Rural 185 183.961 173 7.739 181 28.409 148 7.791 

Lati!\Índio por exploraçãc 731 422'~784 631 20.903 682 79~448 414 19.971 

Lati!\Índio por dimensão l 1.314 - - l 324 l 38 

Inconsistentes 57 63.849 51 1.342 49 7.057 27 1.081 1 

TOTAL GERAL 1.249 680.377 1.085 30.881 1.120 116.410 688 29.190 .. 
Fonte : 

INCRA - Sist.e111a Nacional de Cadastro Rural. Cadastro de Imóveis Rurais. 
Estat!sticas Cadastrais/l. Recadastramento 1.972. 



MUNIC:f PIO DE CORUMM 

- ··--
QUADRO 16 - Valor dos Bens Incorporados aos Imóveis Rurais 

1 

..<rvores de Pastagens cul-
Classes de ..<rea total Culturas Florestas tivadas e/cru Animais Permanetes Plantadas melhoradas 1 : l : ( 

- ha - ImÓ- ImÓ- Valor ImÓ- Valor Valor Imóveis Valor Categoria de Imóvel veis 
t:ti -""" 

veis ~l.000 veis lrn .• ooo Gh -000 

Menos de 1 1 - - - - - - -
1 a menos de 2 

. 
2 9 - - - - 3 13 

2 a menos de 5 4 19 4 4 4 6 11 103 

5 a menos de 10 9 28 2 - 12 18 11 103 

10 a menos de 25 31 98 l l 31 131 64 1.232 

25 a menos de 50 9 38 4 3 11 23 20 226 

5o· a menos de 100 16 148 1 1 36 150 48 753 

100 a menos de 200 7 17 - - 42 134 61 975 

200 a menos de 500 14 21 2 12 60 732 82 1.989 

500 a menos de 1.000 16 57 4 72 53 1.732 86 

1 
4.658 

l _~ a menos de 2·.000 13 65 - -. 69 4.420 115 16.243 

2.000 a menos de 5.000 29 97 2 15 101 • 10.036 231 65.480 

5.000 a menos de 10.000 19 107 3 14 64 8.479 114 69.302 

10.000 a menos de 20.000 28 1.269 l 6 59 7.462 101 125~201 

20.000 a menos de 50.000 17 69 1 5 24 7.938 48 115.696 

50.000 a menos de loo·.ooo - - - - l 100 2 4.022 

100.000 e mais ••••••••••• - - - - - -' ' 1 .. 1 ~: 

MinifÚndio 72 281 13 17 119 363 202 3.430 

Empresa Rural 42 125 l 60 80 7.292 183 132.545 

Latifúndio por exploração 101 1-.636 11 54 .368 33~705 611 269.067 

LatifÚndio por dimensão - - - - - - 1 952 

Inconsistentes 10 18 .;. - '32 18~625 49 35.726 
1 i : . t , , . I·, 

TOTAL GERAL 225 2.060 . 25 131 599 59~'985 1.046 441.720 
1. 

Fonte: 

INCRA - Sistema ?!acional de Cadastro Rural·. Cadastro de Imóveis Rurais. 
Estat !aticas Cadastrais/l. Recadastrnmento 1.972. 



MUNICf PIO OE CORUMBÃ 

QUl\DRO 17 - Imóveis Rurais segundo a atividadé principal do proprietário declarante Pessoa f"Íeica 
-· 

Ãrea total 
Imóveis rurais Agricultor e Pecua-

Classes de - ha - Pessoa r!aica riste 
a Categoria de Imóvel 

Ãrea total 
.. 

ImÓ- Ãrea total Nll -
•ha- veis -ha-

menos de l ha 2 l,o - -
l a menos de 2 ha 7 9,5 3 3,4 

2 8 menos de 5 ha 32 105,l 19 61,3 

5 a menos de 10 ha 28 178,l 21 lJ0,6 

10 a menos de 25 ha 88 1.385,5 62 947,2 

25 a menos de 50 ha 33 1.190,9 24 851,5 

50 a menos de 100 ha 62 3.963,4 52 3.291,o 

100 a menos de 200 ha 79 9.JJl,7 64 7.630;0 

200 a menos de 500 ha 10.5 32.993,4 89 27.926,3 

500 a menos de i.ooo ha 108 74.427,4 88 60.551,2 

1,000 a menos de 2.000 ha 145 205.231,o 120 170.141,5 

2.oao a menos de 5-,000 ha 203 840.260,9 238 714.029,4 

5.000 a menos de 10.000 ha 125 895.709,7 115. 824.912,6 

io.ooo a menos de 20,000 ha 105 .1.503.214,l 90 1.301.956,9 

20.ouu a menos de 50.000 ha 43 1.329.630,5 ·~ l.:l02 0 7GC,5 ..... 
50.000 a menos de 100.000 ha 2 118.321,5 2 118.321,5 

100.000 e mais ............... - - - -
Minifúndio 290 14.710,4 219 12.561,4 

Empresa Rural 183 1.041.342,l 167 951.636,2 

Latifúndio por exploração 774 3.959.909,2 643 3.569.325,3 

LatifÚndio por dimensão - - - -
Inconsistentes 62 413.629,5 53 403.951,2 

-

TOTAL GEíll\L 1.309 5.429.591,2 1.082 4.937.474,l 

fonte: 

INCRA - Sistema Nacional de Cadastro Rural - Cadastro de Imóveis Rurais 

Estatísticas Cadastrais/! - Recadastramento 1972 

-
Extra ti- Outros 
vista 

rlQ li.total lmÓv il.total 
•ha- •ha-

2 l,o 

- - 4 6,l 

- - lJ 43,8 

- - 7 47,5 

- - 26 43a,3 

- - 9 339,4 

- - 10 672,4 

- - l~ 1~701,7 

- - H 5.067,l 

- - 2G 13.876,2 

- - 25 35,089,5 

1 2.000,a 44 124.239,5 

- - 10 70.797,1 

- - 15 201.257,2 

- - l 2ó.e6:?,o 

- - - -
-- - - -
- - 71 2.149,o 

- - l:'.i 89.705,9 

l 2.000,0 130 38~.583,9 

- - - -
- - 9 9.678,3 

l 2.000,0 22~ l 490.117,1 



MUNICf PIO DE CORUMBÍ 

OUAIRO 18 - Imóveis Rureia Segundo a Natureza do Proprietário Declarante 
,, 

- Pessoa F!sica Pessoa Jur!dica 
Classes de l.rea total - . Nacional Estrangeira Nacional Estrang. 
.,.ha-

- ~ 
. 

Im,2 l.rea to- ImÓ- l.rea to- +> 
Imó- Xrea total o 

Categoria de Imóvel tal- ha •o ai +> 
veis veis tal-ha veis ~ ~ • _ ... __ 

< 

menos de l ha 2 ilr,o - - l 0,5 - - -
l a menos de 2 ha 7 9,5 - - - - - - -
2 a aenos de 5 ha 31 102,l l 3,o - - - - -
5 a menos de · 10 ha 27 173,l l 5,o - - - - -

10 a menos de 25 ha 72 1.124,7 7 106,8 2 33,o - - -
25 a menos de 50 ha 

' 
30 1.092,l l 35,4 - - - - -

50 a menos de 100 ha 59 3.734,4 1 90,o l 67,3 - - -
100 a menos de 200 ha 74 8.741,7 - - 2 299,9 - - -
200 a menos de 500 ha 90 28.139,4 2 412,o 2 600,o - - -
500 a menos de 1.000 ha 104 71.587,l 3 2.224,3 1 699,4 - - -

1.000 a_ menos de 2.000 ha 134 190.772,2 5 6~525,8 5 6.990,6 1 - -[ 2.000 a menos de 5.000 ha 276 818.604,9 4 11.523,o 7 21.027,4 - -1 

5~000 a menos de 10.000 ha 121 866.739,7 1 9.509,o 2 17.957,o r - -
10.000 a menos de 20.000 ha 102 1.464.664,5 - - 4 59'.046,o i- - -
20.000 a menos de 50.000 ha 43 1.329~630,5 5 174.395,o 

1. - - ,.. - -
50.000 a menos de 100.000 ha 2 118.321,5 - - - - - - -

100.0CX> e mais •••••••••••••• - - - - - - - - -
MinifÚndio 261 13~448,8 12 440,2 6 400,8 .. - -

Empresa Rural 178 1.029.740,l 2 3~000,o 2 13.934,o ... - -
LatifÚ:ndio p~r exploração 735 3.860.249,5 12 26.994,l 23 224.595,3 .. - -
LatifÚndio 1>or dimensão - - - - 1 42.186,o ... - -

: 

60 405.~277,5 34.364,o Inconsistentes 1 7.525,o 3 .. - -;: .. 
' 

TOTAL GÊRAL 1~234 5.308.715,9 27 37.959,3 35 315.480,1 .. - -
Fonte: 

INCRA - . Sistema Nacional de Cadastro Rural. Cadastro de Imóveis Rurais. 
Estat!sticas Cadastrais/l. Recadastramento 1.972. 



MUNICf PIO 0( CORUMBÃ 

QUl\ORO 19 - Imóvel Rural segundo as catagoriaa. Lei 4.504. 

Minifúndio Empresa Rural Latifúndio por 

Classes da Área 
exploração 

total 

- ha - ImÓ- Ãrea total ImÓ- Ãrea total ImÓ- Ãrea total 
Categoria de Imóvel veis 

- ha -
veis 

- ha -
vois 

- ha -

menos de 1 ha 3 i,5 - - - -
l a menos de 2 ha 7 

1 
9,5 - - - -

2 a menos de 5 ha 32 105,l - - - - -
5 a menos de .10 ha 28 178,l - - - -

10 a menos de 25 ha 90 1.418,5 - - - -
25 a ••nos de 50 ha :n 1.190,9 - - - -
50 a menos de 100 ha 52 3.216,2 1 74,o 10 74·0,5 

100 a menos de 200 ha 39 4.314,3 4 517,o 38 4 0 800,3 

200 a ;:,anos de 500 ha 8 2.639,o 9 3.014,o 90 27.940,4 

500 a menos de 1.000 ha 4 2.038,l . 15 10.203,9 90 62.884,8 

i.ooo a menos de 2.000 ha - - 28 40.512,3 122 171.709,3 

2.000 a menos de 5.ooo ha - - 65 207.938,6 225 653.357,7 

5.000 a menos de 10.000 ha - - 34 240.565,5 93 673.101,2 

10.000 a menos de 20.000 ha - - 23 340. 310, 2 86 1.221.949,9 

20.000 a menos de so.ooo ha - - 6 212.140,6 41 1.249.698,9 

50.000 a menos de 100.000 ha - - - - 2 118.321,5 

100.000 e mais .............. - - - - - -
MinirÚndio 296 15.111,2 - - - -

Empresa Rural - - 185 1.055.276,l - -
LatHÚndio por -exploração - - - - 79~ 4.184.504,5 

Latifúndio por dimensão - - - - - -
Inconsistentes ' 10 267,3 1 7.737,2 50 439.989,o 

TOTAL GERAL 306 15.378,5 186 1.063.013,3 847 4.624.493,5 

fonte: 

INCRA - Sistema Nacional de Cadastro Rural. Cadastro de Imóveis Rurais 
Estatísticas Cadastrais/! - Rec adastramanto 1972. 

LatHÚndio p/ 
dimensão 
., 

.\rea ... 
Cll 
> total 'º E ..... -ha-

- 1 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
l 41.186,o 

- -
-
-

. -

. -
l 42.186,o 

. -
42.186,o 



MUNIC!PIO DE CORUMB.( 

QUAIRO 20 - Situação Jurídica dos Imóveis Rurais . '. .. . '' ' ' ' ·---
Classes de 1rea total Total Imóveis de Soma das lreas · - ha 

- ha - de pro- TituJ. '!TtUJ. ~reas 

1 Catev.oria de Imóvel priet Di,r • . · de - ha - Registradas De posse Imóveis real· Posse 

MÊNos de l l - .- 1 0,5 - 0,5 

l a menos de 2 .·.2 - - 2 2,7 - 2.7 

2 a menos de 5 11 2 - 10 38,3 5,3 33,o 

5 a menos de 10 8 - - 8 49,6 - 49,6 

10 a menos d• 25 28 l - 27 431,o 23,o 408,o 

25 a menos de 50 10 7 2 3 344,8 · 251,8 93,·o 

50 a menos de 100 20 e - 12 1.205,2 561,2 644,o 

100 a menos de 200 27 12 - 15 3.213,9 1.688,o 1.525,9 

200 a menos de ·500 33 26 7 e 9.728,9 7.765,9 1.963,o 

500 a menos de 1.000 44 36 2 14 29.789,5 23.640,5 6.149,o 

1.000 a menos de 2.000 72 60 6 20 100.894,l 81.818,l 19.076,o 

2.000 a menos de 5.000 123 89 9 39 370.666,7 281.867,o 88.799,7 

5.000 & menos de 10.000 63 62 10 8 455.845,3 433.694,o 22.151,3 

10.000 a menos de 20.000 60 60 9 l 860.845,7 859.359,7 1.486,o 

20.000 a menos de 50.000 29 29 2 l 852~796,4 846.392,4 6.404,o 

50.000 a menos de 100.000 2 2 - l 118.321,5 114.321,5 4_ooo,o 

100.000 e mais ••••••••••• - - - - - - -1 '. ' 

Minif'Úndio 96 24 2 73 5.531,4 2.518,6 3.012,e 

Empresa Rural 83 76 4 70 496~183,5 479.310,5 18.873,o 

LatifÚndio por extensão 353 293 41 87 2~358.273,2 2.127.373,3 130.899,9 

LatifÚndio -por dimensão l l - - 42.186,o 42.186,o -
Inconsistentes 811 146 66 114 2.943.420,9 2~631.172,4 381.320,4 

TOTAL GERAL 1.344 540 113 284 5.747.595,o 5.282.560,8 534.lo6,l, 

Fonte: 

INCRA. - Siste~a Nacional de Cadastro Rural. Cadastro de Imóveis Rurais. 
Estatísticas Cadastrais/1'. Recadastramento 1.972. 



MUNICÍPIO OE COílUMOÃ 

Qu'ldro 21 - Situação jur!dica dos imÓveio rurais 

Cl3SSOS de ~rea total - ha - do . U~tt~~r~~1fü!' de proprietario e/ou tituL a 
PW1 , " do Dir.íloal ou do tit.da aos 

Categoria de ImÓvol ImÓv 1)rca rogistr. !mÓv. .\roa ro91 5t •)roa do 
8 -ha- -h<l- posse-ha-

manos de 1 h• - - - - -
1 a menos da 2 ha - - - - -
2 a menos de 5 ha 1 3,5 1 1,8 3,o 

5 a menoe de 10 ha - - - - -
10 a menos de 25 ha l 23,o - - -
25 a menos da 50 ha 7 251,8 - - -
50 a menos de 100 ha 8 561,2 - - -

100 a menos de 200 ha 12 1.688,o - - -
200 a menos de 500 ha 25 7.600,9 2 165,o 290,o 

500 a menos de l.000 ha 30 20.373,3 6. 3.267,2 1.160,1 

1.000 a menos do 2.000 ha 52 73.949,4 8 7.868,7 3.727,o 

2.000 a menos de 5.000 ha 64 273.223,o 5 0.644,o 6.624,o 

5.000 a menos de 10.000 ha 55 393.609,7 7 40.084,3 12.642,3 

10.000 a menos de 20.000 ha 59 849.330,7 1 10.029,o 1.486,o 

20.000 a menos de 50.000 ha. 28 823.804,9 1 22.587,5 6.404,o 

50.000 a menos de 100.000 ha 1 54.321,5 1 60.000,.0 4.ooo,o 

100.000 e mais .. ..... ........ - - - - -
Minif~ndio 23 '..2.516,8 1 1,8 . 3,o 

Empresa Rural 73 471.121,3 3 8.189,2 4.090,o 

Latif~ndio por exploração 266 1.982.916,8 28 144.456,5 32.243,4 

Latif~ndio por dimensão 1 42.186,o - - -
Inconsistentes 60 395.693,9 105 222.332,l 66.357,4 

TOTAL GERAL 423 2.894.434,8 137 374.979, "6 122.693,8 

fonte: 

INCRA - Sistema Nacio~al de Cadastro Rural - Cadastro de Imóveis Ruraie 

Estatísticas Cadastrais/.! - Recadastramento 1972 

ao t;Lt;ULar aa 
oo ::: se 

Imóv. .'\ roa do 
pos sa-ha-

1 o,5 

2 2,7 

9 30,o 

8 49,6 

27 408,o 

3 93,o 

12 644,o 

15 1.525,9 

6 1.673,o 

8 4.966,9 

12 15.349,o 

34 62.175,7 

1 9.509,o 

- -
- -
- -
- -

' 

72 3.009,8 

7 14.783,o 

59 98.656,5 

- -
9 7.074,o 

147 123.523,3 



MU?fICf PIO DE CORUMBÍ 

----- - · .. ·---·- ·· ··- · 
QUAOOO 22 - Imóveis com Declaração de Efetivo Pecuário 

Cluses de l.rea Imóveis l.reas de e B1Í!alos 
Equinos, asi-

Bovinos ninos e mu~es 
com, Pecuária 

- ha. - Pecua-
- ha - ImÓ- N2 de ca- !mó- N9 de ·C,!!. 

Catel?Ori,. de imóvel ria veis be"ª" ve•~ ber.as 

Menos de lha - - - - - -
l a menos de 2 ha 3 0,5 l 40 2 5 

2 a menos de 5 ha 14 39,l l3 433 l3 58 

5 a menos de 10 ha 12 : 57,o 10 645 12 126 

10 a menos de 2~ ha 65 754,9 62 4.298 61 455 

25 a menos de 50 ha 22 535,9 17 679 20 115 

50 a menos de 100 ha 50 2.356,6 43 2.164 44 256 

100 a menos de 200 ha 60 5.535,3 57 3.723 56 371 

200 a menos de 500 ha 85 21.619,2 83 10.131 77" 665 

.500 a menos de 1.000 ha 87 48.530,3 85 24.664 79 1.334 

1.000 a menos de 2.000 ha 116 143.609,9 112 63.628 111 4.293 

2.000 a menos de 5.000 ha 238 627.663,3 235 267.951 1 221 6.757 

5.000 a menos de 10.000 ha 115 713.726,9 113 298.356 107 6.523 
1 

10.000 a menos de 20.000 ha 101 1·.244.368,o 101 501.406 91 7.208 
1 

. 20.000a menos de 50.000 ha 48 1.282.170,2 48 462.413 45 5.691 1 

1 
50.000 a emnos de 100.000 ha 2 108.316,5 2 18.944 2 235 

100.000 e mais •••••••••••••• - - - - - -
' : . 

M_in!Úndio 211 10.346,5 190 ll'.877 194 1.346 

-Empresa Rural 185 903.903,1 184 552.533 175 10.615 

Lati!Úndio poP exploração 621 3.242.856,o 607 1.079.465 571 21.831 

Lati!Úndio por dimenaão 1 42.186,o l 15~600 1 300 

Inconsistentes 49 134.328,l 47 120.225 . 45 1.813 
-· 

TOTAL GERAL 1.067 4.333.619~7 1.029 1.779'~700 986 35.905 
t 1 l" ! 

Fontes 

INCRA - Sisteme Nacional de Cadastro Rural~ Cadastro de Imóveis Rurais. 
Estatísticas Cadastrais/l. Recedastramento 1972. 



MUNICÍPIO DE COR\JMB.( 

-Imóveis de Efetivo Pecuário QUADRO 23 - com ~claração ,. ,, 

Classes de irea total Suinos Ovinos Caprinos 
li 

- ha - ImÓ- Nll de ImÓ- N!! de ImÓ- N§' de 
·cate~oria de Imóvel veis e a becas veis cabecas veis cabecas ' 

Menos de l ha - - - - - -
1 a menos de 2 ha - - l 'º - -
2 a menos de 5 ha 5 32 3 88 6 118 

5 a 8'8DOS de 10 ha 4 48 - - 6 108 

10 a menos de 25 'ha 24 443 21 572 22 713 

25 a menos de 50 ha 3 27 4 94 6 92 

50 a menos de 100 ha 11 85 5 226 4 92 

100 a· menos de - 200 ha 13 125 13 290 13 502 

200 à menos de 500 ha 18 315 14 746 17 740 

500 a menos de l.000 ha 18 310 16 l.317 12 449 

1.000 a menos de 2.000 ha 30 903 29 1.580 23 1.088 

2.000 a menos de 5.000 ha 65 1.561 62 4.028 46 2.304 

5.000 a menos de 10.000 ha 31 l.095 40 4.931 23 2.103 

10.000 a menos de 20.000 ha 35 1.236 40 4.049 11 1.120 

20.000 a menos de 50.000 ha 16 629 14 2.150 6 i.01a 

50.000 a menos de 100.000 ha - - - - - -
100.000 e mais •••••••••••••• - - - - - -f M•I 

Minif'Úndio 53 675 40 1.184 52 1.403 

Empresa Rural 71 l.623 71 5.966 53 3.029 

-LatifÚndio por ,exploração 149 4.511 151 12.951 90 6.015 

LatifÚndio por dimensão - - - - - -
Inconsistentes 11 412 9 433 7 610 

; I :• 

TOTAL GERAL 284 1.221 271 20.534 202 11.057 

Fontes 

INCRA - Sistl•ma Nacional de Cadastro Rural. Cadastro de Imóveis Rurais. 
Estatísticas Cadastrais/l - Recadastramento 1972. 
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