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Resumo 
 
No território brasileiro, uma pecuária moderna se estabelece ao longo das últimas décadas, em 
novos espaços produtivos distribuídos praticamente por todas as regiões do país. Em Uberaba-
MG, um trabalho de seleção e melhoramento de bovinos realizado há mais de um século, 
especialmente para as raças zebuínas, confere ao lugar uma posição de importância na difusão 
das atividades que promovem a modernização da pecuária brasileira, suprindo parte importante 
de seu consumo produtivo, no que se refere às atividades que viabilizam o melhoramento 
genético e a reprodução artificial de bovinos. Um conjunto de agentes se concentra no 
município e amplia a vida de relações a partir da oferta de serviços especializados, criando 
novos nexos territoriais e redefinindo as funções do lugar.  
 
Palavras chave: Agronegócio. Pecuária moderna. Especialização. Nexos territoriais. Uberaba-
MG.  
 

Introdução – demandas da moderna pecuária nacional e a situação geográfica de 
especialização dos serviços em Uberaba 
 

A avaliação que pretendemos aqui realizar visa colaborar com a compreensão da lógica 

e dinâmica de especialização dos serviços que dão suporte à moderna pecuária brasileira 

e que se encontram, com alguma importância, concentrados no município de Uberaba, 

no Triângulo Mineiro, estado de Minas Gerais2 (Figura 1). Assim, e estabelecendo 

diálogos entre a geografia agrária, a geografia econômica e a economia urbana, visamos 

compreender algumas manifestações dos novos conteúdos territoriais que, no Brasil, 

garantem a modernização e a ampliação da acumulação capitalista (sendo o território 

sua base material e essencial), especialmente no que se refere às ações da moderna 

pecuária hoje realizada no país (que movimenta um volume de capital maior do que o 

investido na soja, por exemplo).  

A modernização de tal atividade, para além da inegável reestruturação territorial que 

produziu ao longo, pelo menos, das últimas quatro ou cinco décadas – um expressivo 

aumento do rebanho bovino (de corte e de leite), significativa melhora da produtividade 

e qualidade da pecuária nacional, expansão territorial da produção (que incluiu a 

emergência de conflitos de terra, desflorestamento de vastas áreas e a criação de novas e 
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modernas regiões produtivas sobretudo no Centro-Oeste e Norte do país), etc.; foi capaz 

de alterar por completo também as técnicas e conhecimentos produtivos que, como não 

poderia deixar de ser, promovem a emergência de novos produtos, serviços,  profissões, 

empresas, etc. voltados para as novas demandas de um consumo produtivo do campo 

(SANTOS, 1993, 2008) que é criado ou transformado pelas ações produtivas da 

moderna pecuária. 
 

Figura 1. Município de Uberaba, região Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Minas 
Gerais 

 
 

Uma situação geográfica particular que resultou da modernização da pecuária brasileira, 

ocorrida a partir da segunda metade do século XX, foi sem dúvida um reforço e 

concentração das atividades técnico-científicas de suporte à produção de bovinos em 

Uberaba, município que, pela própria história ligada à pecuária brasileira (principal 

centro de difusão da criação do gado zebuíno), concentra modernos serviços de apoio às 

atividades de melhoramento genético e reprodução de bovinos, com expressão em todo 

o território brasileiro e mesmo no exterior. Mas a compreensão de tal situação exige 

considerarmos a dinâmica de modernização da pecuária no conjunto do território 
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nacional, ou seja, um lugar e sua configuração territorial só podem ser compreendidos 

no conjunto da formação socioespacial (SANTOS, 1977).        

O Brasil se consolida atualmente como o segundo maior produtor de bovinos de corte, 

quinto maior produtor de leite e derivados e maior exportador de carne bovina do 

mundo (LOPES, 2012). A pecuária moderna que se estabelece ao longo das últimas 

décadas permitiu que o efetivo do rebanho bovino nacional dobrasse de tamanho (entre 

1975 e 2010), alcançando hoje mais de 209 milhões de cabeças (IBGE, 2012).  

Neste período, um conjunto de novos espaços produtivos se estabelece em praticamente 

todas as regiões do país, e a nova dinâmica da produção e o cenário favorável de 

exportação do produto nacional (especialmente carnes) promovem uma verdadeira 

reestruturação territorial produtiva da atividade no Brasil. As tradicionais regiões 

produtoras do Sudeste, Sul e Nordeste, que em 1975 detinham, respectivamente, cerca 

de 35, 21 e 18% do rebanho nacional, conhecem até o ano de 2010 um acréscimo lento, 

perdendo a participação relativa da produção no conjunto do território na medida em 

que os novos fronts (SANTOS; SILVEIRA, 2001) da agropecuária brasileira se 

afirmam a partir dos anos 1970 no Brasil central e nas bordas da Amazônia, expandindo 

a produção em espaços recém abertos e que de algum modo já nascem modernos e 

racionalizados, com emprego de um conjunto de técnicas modernas que tornam, por 

exemplo, o cerrado um espaço produtivo dos mais modernos do país. O resultado de tal 

processo é que o Centro-Oeste e o Norte são hoje as principais regiões produtoras, 

detendo a maior parte do rebanho nacional – 35 e 20%, respectivamente, no ano de 

2010 (em 1975, a participação destas duas regiões era, respectivamente, 24 e 2%) 

(IBGE, 2012), com destaque para o Norte, que aumenta em vinte vezes o seu rebanho 

no mencionado período.      

 Um conjunto de certo modo recente de inovações científicas e tecnológicas 

contribui para a expansão da pecuária nacional e para a competitividade do Brasil no 

mercado mundial. Visando tornar-se competitiva sobretudo para a inserção facilitada da 

produção no mercado externo, a pecuária nacional busca o melhoramento genético de 

diferentes raças (aptidões para carne ou leite), sendo o gado zebuíno (de origem indiana, 

inserido no Brasil no final do século XIX e mais adaptado ao clima tropical do que as 

raças europeias), o principal alvo das atividades de seleção e melhoramento no país. 
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Não por acaso, as raças zebuínas representam hoje mais de 80% do rebanho nacional 

(sendo a principal delas a Nelore). 

Em que pese ter sido desenvolvida em 1920, a técnica de inseminação artificial em 

bovinos passa a ser difundida no Brasil apenas na década de 1960 (BARBOSA; 

MACHADO, 2008). Nos anos 1970 a técnica passa a ser utilizada e difundida pela 

iniciativa privada (a partir de Uberaba, com a empresa Pecplan – Pecuária Planejada), 

quando a partir de então ocorre um rápido crescimento na produção e comercialização 

de sêmen. As décadas seguintes serão marcadas por intenso progresso técnico-científico 

da atividade.   

 Segundo Toledo (2003), a partir da década de 90, a produtividade dos mais 

eficientes rebanhos comerciais do país dobrou, com seleção pautada em provas 

científicas e no uso das técnicas de melhoramento genético. Um animal que há duas 

décadas atingia peso ideal para abate em cinco anos, hoje pode ser abatido na metade do 

tempo; e mais de 70% do rebanho nacional já possui traços de melhoramento genético. 

Para além da precocidade no abate, há esforços de seleção e melhoramento genético 

para que as fêmeas possam atingir idade reprodutiva em menor tempo (entre 14 e 18 

meses), diminuindo o tempo pela metade e acelerando o ciclo produtivo (TOLEDO, 

2003, p.29), o que, ao mesmo tempo, encurta o ciclo de reprodução do capital investido 

na atividade.  

Assim, um trabalho de seleção feito a partir das técnicas simples e quase “naturais” 

realizado em Uberaba há mais de um século, somam-se hoje ciência e informação muito 

especializadas e capazes de reformular por completo a pecuária nacional, ainda que tais 

recursos não sejam facilmente difundidos à maior parte dos produtores. Esta é a face 

formidável do meio técnico científico informacional (SANTOS, 1994), remodelando 

por completo as possibilidades de produção de bovinos, ainda que ocorra de forma 

concentrada e garantindo a acumulação facilitada principalmente apenas aos grandes 

produtores.  

 Tais ações de natureza técnico-científica, das mais avançadas existentes no 

mercado brasileiro, são ofertadas no município de Uberaba, que conhece uma certa 

especialização nas atividades intensas em ciência e tecnologia voltadas ao setor, 

aglomerando um conjunto de agentes e empresas que realizam tais atividades no país.  
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Assim, a concentração de tais atividades em Uberaba e a especialização do lugar não 

ocorrem como mero resultado de uma “localização necessária”, ou seja, não se dão ao 

acaso, mas resultam mesmo de ações e processos contextualizados historicamente, que 

criaram ao longo das últimas décadas demandas para o surgimento de um núcleo 

especializado em tais atividades e serviços no território brasileiro. 

Em Uberaba-MG, o trabalho de seleção e melhoramento de bovinos é realizado há mais 

de um século, especialmente para as raças zebuínas (difundidas por criadores locais 

desde o final do século XIX), que hoje compõem mais de 80% do rebanho nacional. Tal 

situação, sem dúvida alguma um “recurso territorial” historicamente constituído no 

lugar, confere ao município uma posição de importância na coordenação das atividades 

que promovem a modernização da pecuária brasileira. A partir das décadas de 

1990/2000, tais atividades se tornam muito mais intensas em técnica e ciência, um novo 

conjunto de agentes se instala no município e amplia a vida de relações a partir da oferta 

de serviços especializados em genética bovina e dos novos nexos territoriais que tais 

atividades produzem. 

Firmando-se como centro nacional de negócios e da difusão da informação para a 

genética bovina, atividades próprias do setor terciário e instituições especialmente 

voltadas para a pecuária moderna tendem a firmar a importância do município no 

círculo de cooperação voltado às atividades da pecuária moderna – Uberaba sedia a 

Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ, uma das maiores associações do 

gênero no mundo), a Expozebu (maior exposição mundial da pecuária zebuína), grandes 

leilões de gado transmitidos em canais especializados de TV para todo o país, 

instituições de ensino e pesquisa que ofertam cursos voltados para a zootecnia e 

veterinária, etc. Uberaba atua como centro de certificação e registro de animais puros de 

origem (PO) das raças zebuínas para todo o Brasil (realizados em Uberaba desde 1919 

por instituições que, em 1967, foram substituídas pela ABCZ, que até hoje realiza os 

registros) e como núcleo de difusão da informação e da tecnologia voltada para a 

genética e a reprodução artificial de bovinos, com as duas maiores centrais de produção 

e comercialização de sêmen bovino do país – Alta Genetics e ABS Pecplan (esta última 

hoje localizada no município vizinho de Delta-MG)3.  
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A concentração das atividades e oferta dos serviços de melhoramento e reprodução 
de bovinos 
 

A situação de Uberaba apresenta outras especificidades no campo moderno – em termos 

de produção agrícola, Uberaba é atualmente um dos principais municípios do 

agronegócio moderno do estado de Minas Gerais e, certamente, também um dos 

principais espaços da moderna produção agropecuária no país (9º município com maior 

valor agregado na agropecuária do país, e segundo no estado de Minas Gerais; IBGE, 

2010). Para além da importância indiscutível de centro especializado em genética 

bovina, especialmente do gado indiano (zebu), inserido na região há mais de um século, 

o município também se destaca na produção de gêneros agrícolas valorizados no 

mercado. No ano de 2009, Uberaba liderou em Minas Gerais a produção de soja (267 

mil toneladas), de milho (347,9 mil toneladas) e cana de açúcar (4.227,5 mil toneladas) 

(MINAS GERAIS, 2010). Tal situação, e a exigência de vastos espaços para a 

agricultura, de alguma forma ocupa as áreas voltadas à pecuária no município (rebanho 

com cerca de 190 mil cabeças em 2010). 

Assim, e tendo em vista os limites da atividade de produção na pecuária propriamente 

dita (criação de animais), são as atividades da genética bovina que mais ganham 

importância no lugar. Em que pese a ausência de comando das ações de empresas 

multinacionais voltadas ao melhoramento e reprodução de bovinos (como é o caso da 

canadense Alta Genetics e do grupo inglês ABS Pecplan), é expressiva a função de 

Uberaba como polo especializado nos serviços técnico-científicos que se tornam cada 

vez mais fundamentais ao circuito espacial de produção (SANTOS, 1986, 1988; 

SANTOS; SILVEIRA, 2001) de carne e leite no território nacional e também ao 

circuito de produção de material genético bovino.  

A organização política dos pecuaristas, o ordenamento e a difusão da informação 

técnico-científica essenciais a tais circuitos produtivos, bem como a articulação e 

inserção no mercado das tecnologias resultantes das pesquisas realizadas em território 

nacional e no exterior, revelam uma dimensão importante do círculo de cooperação que 

se realiza a partir do município, indissociável da produção material realizada nos 

circuitos produtivos. Assim, no lugar se superpõem atividades importantes dos circuitos 

de produção e círculo de cooperação da pecuária nacional na sua face mais moderna.  
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 A história do lugar no que se refere à seleção e melhoramento de animais soma-

se a um processo de inserção de diferentes agentes que, localizados originalmente em 

outras partes do país, são atraídos pela “atmosfera” favorável aos negócios da pecuária 

de elite no município, o que acaba por criar um deslocamento ou ao menos a inserção de 

novas unidades de produção ou oferta de serviços dos grupos que se dedicam a tal 

atividade no país. Um dos resultados dessa lógica é a existência, hoje, de mais de 

sessenta propriedades voltadas à criação de animais puros de origem (P.O.), 

especialmente voltados para o melhoramento genético das raças zebuínas (SILVA, 

2012). Inclui-se nesse conjunto produtores e fazendas que há décadas se dedicam à 

atividade no lugar, bem como grupos de outras regiões de Minas Gerais ou do país que, 

principalmente a partir dos anos 1990, se instalam no município (oriundos dos estados 

de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pernambuco, entre outros). A 

BR-050 acaba por tornar-se a localização privilegiada para tais empreendimentos, 

constituindo-se, no seu trecho próximo à área urbana de Uberaba, como a “vitrine” das 

modernas atividades de seleção e melhoramento genético da pecuária nacional 

(TOLEDO, 2003).  

Tal condição de concentração e atração dos agentes do setor oferecem as sinergias 

necessárias que garantem condição favorável à especialização e concentração territorial 

dos modernos e especializados serviços voltados à reprodução artificial de bovinos em 

Uberaba.  

 

Oferta e dinâmica dos serviços especializados  

 

 Para além do uso intenso da técnica, ciência e informação e da emergência dos 

novos serviços e do trabalho e mão de obra especializados, uma das características 

expressivas da nova natureza do uso do território, no que se refere às atividades do 

campo moderno e de caráter globalizado, é a localização e gestão urbanas das atividades 

que viabilizam a moderna agropecuária nacional. Assim, e abrigando os nexos do 

consumo produtivo do campo, a mão de obra especializada e a coordenação e difusão da 

informação indispensável ao trabalho da agropecuária moderna, o espaço das cidades se 

torna o lócus da regulação do campo moderno (SANTOS, 2008, p.61). 
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 Em Uberaba, é no espaço urbano que se localiza a maior parte dos modernos 

serviços intensos em técnica e ciência voltados às atividades de melhoramento genético 

e reprodução artificial de bovinos. A exigência das facilidades de comunicação, a oferta 

próxima de materiais especializados de uso laboratorial, uma mão de obra qualificada 

urbano-residente, entre outros aspectos, tornam o meio urbano um ambiente favorável à 

localização das empresas que oferecem tal tipo de serviço.  

 Assim, em Uberaba, e principalmente no espaço urbano do município, são 

ofertados serviços especializados em reprodução e melhoramento de bovinos, que 

incluem empresas prestadoras de serviços veterinários de produção de embriões a partir 

de fertilização in vitro (FIV) e transferência de embriões (TE), aspiração folicular de 

oócitos (coleta e preparação de óvulos), clonagem de bovinos, exames de DNA (visando 

avaliar o grau de parentesco dos animais), serviços de consultoria em reprodução 

animal, etc.; além de empresas que produzem e comercializam instrumentos técnicos 

para a reprodução de animais e a comercialização e exportação de sêmen, embriões e 

animais vivos4. De alguma forma, participam da situação de aglomeração também 

empresas voltadas para a assessoria em comercialização e realização de grandes leilões, 

mídia especializada em pecuária bovina (revistas e produção de sítios na internet), entre 

outras empresas.    

 Especializadas e pautadas numa atividade carregada de ciência e informação, 

tais empresas podem ser consideradas como agentes do circuito superior da economia 

urbana (SANTOS, 1975, 2004), ou seja, são agentes em geral capitalizados, obedientes 

a normas e comandos não gerados exclusivamente a partir do lugar em que se inserem, 

permitindo a realização de ações modernizantes no espaço.  

Dentre as características principais das atividades de comércio e serviços voltados ao 

melhoramento genético e reprodução artificial de bovinos podemos destacar as 

seguintes: a) São atividades de um terciário (comércio e serviços) recente (tanto no 

lugar como no país); b) Têm origem tanto a partir de iniciativas de empresários e 

capitais locais, mas também têm atraído agentes externos à região e mesmo ao país; e c) 

Demandam insumos (um consumo produtivo) não produzidos no lugar e também 

definem um espaço de atuação vasto no território nacional (com clientes em todas as 

regiões do Brasil).  
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A concentração de tais serviços e também a sua oferta no território nacional e, 

particularmente, em Uberaba, é recente. Com exceção do trabalho realizado por uma 

das primeiras centrais de produção e comercialização de sêmen do país (que data do 

início dos anos 1970), a oferta de tais serviços especializados e o surgimento de agentes 

que atuam no circuito ocorrem a partir da década de 1990. Duas grandes centrais de 

produção e comercialização de insumos instaladas nos anos noventa, somadas à 

concentração e inserção de grandes selecionadores de bovinos no município, parecem 

oferecer as condições para a emergência de um conjunto de agentes que oferecem 

serviços especializados em reprodução artificial de bovinos, como é o caso de 

laboratórios veterinários especializados em fertilização in vitro e produção e 

transferência de embriões (a grande maioria das empresas entrevistadas surge na 

primeira década do século atual), daí o caráter recente da especialização em tais serviços 

ofertados no município5. 

Se as principais centrais de produção e comercialização de sêmen bovino são hoje 

comandadas por grupos multinacionais, a maior parte dos laboratórios que oferecem 

serviços voltados à reprodução artificial de bovinos têm origem local. Tais empresas 

resultam de capitais locais, em geral oriundas de grupos de empresários que de algum 

modo já participavam da atividade de seleção de bovinos (famílias ligadas a grandes 

selecionadores, comerciantes de animais, etc.). Mas a atmosfera local favorável aos 

negócios do ramo também foi capaz de atrair recentemente laboratórios de origem 

externa, tanto internacionais (EUA), como de outros municípios brasileiros (como é o 

caso de Mogi Mirim-SP, Cravinhos-SP e Pedro Leopoldo-MG). 

Uma vez instalados no lugar, os serviços de suporte à pecuária moderna demandam 

novos fluxos e criam novos nexos territoriais. Dentre os laboratórios que prestam 

serviços para a reprodução e melhoramento de bovinos, há consumo de fármacos, gases 

de uso laboratorial (adquiridos em Uberaba, Uberlândia ou Ribeirão Preto-SP), bem 

como insumos muito específicos, em geral importados - botijões de nitrogênio líquido 

(em geral franceses); albumina bovina (estadunidense), etc. insumos esses normalmente 

adquiridos em empresas localizadas no estado de São Paulo.  As centrais de produção e 

comercialização de sêmen também definem novos fluxos a partir do lugar – em que 

pese a produção de Uberaba ser exportada para mais de 50 países (como nos informou 

uma das centrais), as empresas também importam este tipo de material (as importações 
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são muito maiores do que a exportação), com origem em diferentes partes do mundo 

(EUA, Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá, entre outros países).  

Se o consumo produtivo de tais atividades cria fluxos centrípetos, a oferta de tais 

serviços se estende para a quase totalidade do território nacional. Concentrando 

informação, organização e tecnologia, tais atividades especializadas definem mercados 

longínquos. Apenas como exemplo, a Alta Genetics do Brasil, a partir de Uberaba, 

coordena sessenta escritórios de vendas em todas as regiões no país, para onde as 

mercadorias são distribuídas. Os serviços de FIV, transferência de embriões, clonagem 

de animais, entre outros, oferecidos por laboratórios especializados, em que pese terem 

informado que, em geral, a maior parte dos clientes encontra-se em Uberaba e região 

(variando entre 50 e 70% do mercado total), atendem clientes em grande parte do 

território nacional6. Amplia-se deste modo a vida de relações no lugar, ao mesmo tempo 

em que Uberaba torna sua atuação mais espessa e com um maior alcance, afirmando sua 

função de suporte à produção da pecuária nacional.  

 
Considerações finais 
 
Dentre as transformações territoriais operadas nas últimas décadas pela dinâmica e 

expansão da moderna agropecuária no Brasil, a emergência de lugares especializados, 

onde se concentram os modernos serviços que dão suporte às atividades produtivas na 

escala do território nacional (como é o caso de Uberaba), constitui uma das situações 

mais significativas.  

Resultando espontaneamente de esforços de produtores locais e num processo histórico 

que remonta ao final do século XIX (com a presença de grandes selecionadores, a 

criação e forte atuação da ABCZ no conjunto do território nacional, etc.), hoje, a 

economia de aglomeração das atividades voltadas ao melhoramento e reprodução 

artificial de bovinos em Uberaba é muito funcional às demandas técnico-científicas da 

pecuária moderna e competitiva que se instala no Brasil nas últimas décadas. Algumas 

grandes centrais de produção e comercialização de sêmen, bem como um conjunto bem 

mais vasto de agentes voltados à prestação de serviços de reprodução animal, fabricação 

e venda de insumos e equipamentos especializados, etc. acabam por reforçar e tornar 

mais ampla a função de Uberaba como centro de difusão de tais modernidades no 

território nacional.  
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Entretanto, a exploração de um mercado muito vasto é hoje comandada por um pequeno 

número de empresas multinacionais, que oligopolizam o negócio milionário da 

comercialização de material genético (sêmen nacional e importado). Tal situação se 

manifesta territorialmente em Uberaba, já que neste município encontra-se localizada a 

maior empresa do segmento no país.  

Se as demandas por tais serviços modernos ocorrem, de forma direta ou indireta, da 

globalização e da inserção competitiva da pecuária nacional no mercado externo, 

podemos dizer que as novas ou renovadas funções de Uberaba, no que se refere à sua 

centralidade para as ações da pecuária nacional, também resultam da lógica globalizada 

e da participação do país na divisão internacional do trabalho (como grande exportador 

de commodities). Deste modo, tanto o conjunto de ações e quanto a sua centralidade são 

limitados, porque dependentes de interesses voltados a mercados longínquos e 

comandados, estruturalmente, por grupos externos.  

 

 Notas 
1 Pesquisa realizada com auxílio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais - FAPEMIG (processo SHA-APQ-04379-10) e apoio da PROPP-UFU. 
 
2 O município conta hoje com 295 mil habitantes (IBGE, 2010) e é o segundo principal centro polarizador 
da rede de cidades no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (atrás apenas de Uberlândia).  
 
3 A ABS Pecplan, fundada como empresa nacional (Pecplan) em 1970, hoje encontra-se localizada em 
Delta-MG por motivo de desmembramento territorial para a criação deste município em 1995. De todo 
modo, as práticas, a mão de obra e a inserção das atividades da empresa são totalmente voltadas ao 
município de Uberaba. 
 
4 A partir dos levantamentos por nós realizados desde o segundo semestre de 2011, encontramos em 
Uberaba mais de trinta empresas de alguma forma ligadas às atividades que dão suporte à moderna 
pecuária no Brasil. Dentre laboratórios voltados aos serviços de reprodução e empresas que produzem 
e/ou comercializam sêmen, embriões ou instrumentos técnicos para reprodução de bovinos, 
contabilizamos vinte e duas empresas. Quinze delas foram por nós visitadas e entrevistadas durante os 
meses de maio e junho de 2012 para coleta de dados para a pesquisa.    
 
5 A técnica de FIV (fertilização in vitro) e produção in vitro de embriões surge nos EUA em 1982 
(VARAGO et. al, 2008). Em uma década, tais procedimentos que garantem um extraordinário avanço nas 
atividades de reprodução artificial de bovinos são inseridas no Brasil e difundidas comercialmente em 
Uberaba (década de 1990). 
 
6 Avaliando a origem de clientes localizados em outras regiões, dentre os estados mais freqüentemente 
citados pelas empresas que prestam tais serviços, conforme levantamos nas entrevistas realizadas, estão: 
Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Pará, Bahia e Pernambuco.  
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