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RESUMO 

  

A tese em questão se centra em analisar a pecuária bovina do estado de Goiás, articulando-a a 

sua dinâmica espacial, bem como a estrutura da produção animal, com ênfase na raça bovina 

Tabapuã. Para tanto, foi proposta uma interpretação teórica a partir do circuito espacial de 

produção e dos círculos de cooperação (como pastagem; melhoramento genético; entre outros) 

na pecuária bovina em Goiás e a sua regionalização e como se dá a operacionalização desses 

conceitos na pecuária bovina no referido estado. Como ferramentas adotadas para a 

compreensão da temática foram levantados dados bibliográficos e documentais, realizadas 

visitas em estabelecimentos pecuários e associações e aplicados questionários de forma remota 

aos pecuaristas, direcionados aos que possuem Tabapuã em seu rebanho. O objetivo central da 

pesquisa foi analisar as dinâmicas espaciais da pecuária bovina de corte no estado de Goiás e 

seus movimentos de circulação que cooperam para formar o circuito espacial produtivo da 

bovinocultura.  Com isso, têm-se, em princípio, que o estado de Goiás preserva a atividade da 

bovinocultura frente às demais dinâmicas agrícolas, tanto para leite quanto para corte, e vem se 

reconfigurando a cada período de uma nova técnica de produção e criando especializações nas 

três fases distintas, que são a cria, a recria e a engorda (no sistema de manejo intensivo), 

impactando na troca com/do produto e na forma de consumo, fatos que vão tornar o estado de 

Goiás um dos maiores formadores da raça Tabapuã. Já o manejo extensivo mantém-se de forma 

mais tradicional. Observou-se que o Tabapuã assume o papel de melhorador de rebanho, 

somando qualidade principalmente com o Nelore no quesito qualidade da carne e no 

aprimoramento genético para animais de elite, servindo como reprodutor. Percebe-se, com isso, 

que há centros de comando e de cooperação na pecuária bovina goiana que passam por 

transformações significativas, agregando valor ao produto final com a finalidade de estimular 

o consumo dessa proteína animal. Ressalta-se que a partir dos movimentos de produção e 

circulação foi possível fazer uma compreensão da dinâmica espacial da bovinocultura de Goiás 

buscando sua realidade atual. 

 

Palavras-chave: Pecuária Bovina; Bovinocultura; Goiás; Tabapuã. 

 

  

 



 
13 

 

ABSTRACT 

 

The thesis in question is to analyze the cattle breeding in the state of Goiás, articulating it with 

the circuit, as well as the structure of animal production, with emphasis on the Tabapuã cattle 

breed. Therefore, a theoretical discussion was proposed on the spatial circuit of production and 

cooperation circles (such as pasture; genetic improvement; among others), cattle raising in 

Goiás and its regionalization and how these concepts are operationalized in cattle raising in the 

said state. As tools adopted to understand the theme, bibliographic and documentary data were 

collected, visits were made to livestock establishments and associations, and questionnaires 

were applied remotely to ranchers, aimed at those who have Tabapuã in their herd. The main 

objective of the research was to analyze the spatial dynamics of beef cattle raising in the State 

of Goiás and some movement movements that cooperate to form the productive spatial circuit 

of cattle raising. Thus, it is assumed, in principle, that the State of Goiás preserves the activity 

of cattle farming in relation to other agricultural dynamics, both for milk and for beef, and has 

been reconfigured at each peak of a new production technique (management), and creating 

niches that specialize in three distinct phases, which are breeding, rearing and fattening (in the 

intensive management system), impacting the exchange with/of the product and the form of 

consumption, facts that will make the state of Goiás one of the greatest trainers of the Tabapuã 

breed. The extensive management remains in a more traditional way. It was observed that 

Tabapuã assumes the role of herd improver, adding quality mainly to Nellore in the item meat 

for slaughterhouses (which is one of the elements of the intertwining of the space circuit) and 

in the genetic improvement for elite animals, serving as a breeder . It can be seen, with this, that 

there are command and cooperation centers in the Goiás beef cattle industry that undergo 

significant transformations, reflecting on the final value for the consumer, forcing the majority 

of the population to seek other sources of protein. 

 

Keywords: Cattle Raising; Cattle farming; Goiás; Tabapuã.  
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A pesquisa tem como foco a produção animal da pecuária bovina no estado de Goiás, 

utilizando o circuito espacial de produção e os círculos de cooperação para a análise e 

entendendo a raça Tabapuã como um exemplo de melhoramento racial. 

O circuito da pecuária bovina apresenta uma organização espacial e produtiva que, na 

busca por valorização de capital, desenvolve uma divisão social do trabalho e uma organização 

espacial, bem como produz e determina uma série de fluxos materiais e imateriais no espaço 

geográfico, implicando em diversos efeitos territoriais, sociais, econômicos, ambientais, que 

em última instância contribuem para a produção e a conformação de um espaço desigual e 

combinado e dão sentido à compreensão da dinâmica espacial.  

Diante do exposto, a pesquisa se baseia na categoria de análise do circuito espacial da 

produção e dos círculos da cooperação por entender que os fluxos materiais e os círculos de 

cooperação se completam com os elementos naturais, a informação, as finanças, as ordens e as 

inovações tecnológicas e científicas. 

Por isso, é preciso entender, principalmente a partir de 1960/70, que ocorreram 

transformações técnicas no espaço rural brasileiro, as quais favoreceram a criação de bovinos e 

o aumento da produção animal, nesse contexto, a refrigeração da carne, os insumos, como 

sementes de forrageiras e rações, as instalações de indústrias de refrigeração e frigoríficos 

ocasionaram aumento no volume de produção.  

Quando se pensa que sem produção não há espaço, entende-se que ao analisar o mesmo 

faz-se uma tentativa, a qual este trabalho estabelece, como condição da produção de valor, como 

suporte. Assim, a ideia de produção supõe a ideia de lugar. 

Com isso, seguindo a lógica de Santos (2014, p. 81), entende-se que o processo direto 

da produção é, mais que as outras instâncias produtivas (circulação, repartição, consumo), 

tributário de um território, adredemente organizado por uma fração da sociedade para o 

exercício de uma forma particular de produção, tendo início até mesmo antes da mercadoria 

produzida. 

Então, a pecuária bovina brasileira, por mais que tenha um padrão que a homogeneíza 

no quesito produção, tem suas particularidades regionais que demandam dinâmicas específicas, 

conformando especializações. 

A partir dessas constatações é que se forma a questão norteadora que o trabalho buscou 

responder: Como se estabelece a movimentação do circuito espacial produtivo e os seus círculos 

de cooperação na compreensão da pecuária bovina?  

Além desse questionamento principal, são apontados outros complementares em um 

segundo plano que vão alinhar a pesquisa, avançando na compreensão: a) A pecuária cria 
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centros dinâmicos?; b) Como identificar os centros de cooperação?; e c) Quem são os centros 

que comandam a pecuária bovina em Goiás?   

Portanto, o propósito da pesquisa é compreender os circuitos espaciais de produção, os 

círculos de cooperação e como eles atuam na transformação da pecuária bovina em Goiás e 

ainda verificar a contribuição do melhoramento da raça Tabapuã no estado. 

E, para trilhar esse percurso que vai da pecuária bovina no estado de Goiás às relações 

estabelecidas na atividade, estabeleceu-se como objetivos específicos: a) identificar os circuitos 

de produção da pecuária bovina em Goiás e sua conformação espacial; b) verificar as ações dos 

círculos de cooperação e suas articulações com as dinâmicas espaciais; c) descrever as possíveis 

contribuições do Tabapuã no melhoramento racial em Goiás; e d) apontar as possíveis 

tendências e expectativas cabíveis no momento em relação ao futuro da pecuária bovina e da 

raça Tabapuã. 

Para a operacionalização buscou-se articular o debate dos estudiosos sobre essa temática 

e os dados secundários e empíricos, relacionando esse conjunto de informações com as 

abordagens quantitativa e qualitativa ou, como Matos e Pessôa (2009) denominam, a 

abordagem quantiqualitativa. As autoras destacam a importância da utilização dessa técnica, 

pois é uma abordagem interpretativa, que apresenta também a necessidade de registros de 

informações e coleta de dados e a sua organização para posterior análise, fazendo alusão ao 

método proposto. 

As articulações das informações seguem processos de períodos, pois isso permite 

estabelecer uma compreensão processual das transformações e suas espacializações. Sendo 

assim, os lugares, segundo Peixinho (2006), vão assumindo formas específicas conforme são 

alcançados pela divisão territorial do trabalho que, dependendo das escalas das ações, alteram 

suas relações territoriais no espaço nacional e internacional. O que cada lugar dispõe resulta do 

que o espaço herdado oferece às funções que são reclamadas pelas novas estruturas produtivas, 

ou seja, esse espaço preexistente figura entre as formas anteriores e as novas, e como 

consequência pode agilizar as novas especializações e/ou criar resistências. 

Alinhado  a essa perspectiva faz-se uma breve descrição sobre alguns fatos históricos a 

partir da chegada do primeiro rebanho, no século XVI, passando pelos séculos XIX e XX (com 

importação do gado zebu, inserção da Braquiária ssp, técnicas de cruzamento e melhoramento 

genético, modos de produção em pequena e grande escala, confinamento, boitel e a pasto, 

empresas de venda de sêmen, vacinas, alimentação, dieta balanceada de volumoso, energético 

e silagem, e as questões ambientais), chegando-se ao cenário atual e avaliando quais os 

possíveis reflexos do que se pode esperar do futuro para o setor, como proposto. 
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Esta periodização permite compreender a formação e o desenvolvimento da raça 

Tabapuã, que foi reconhecida pelo Ministério da Agricultura em 1980 por especificidades 

raciais. Acontecimentos como os mencionados, entendidos como fundamentais para se 

compreender a dinâmica espacial da pecuária de Goiás, não podem ser vistos de forma isolada. 

Eles estão dentro de contextos que são explicados pelas contingências. “A transformação das 

possibilidades em realidades está ligada pelos contingentes” (CHEPTULIN, 1982, p. 242). 

Muitas vezes, as contingências nos possibilitam entender acontecimentos que são 

explicados em seus contextos. A formação da raça Tabapuã pode ser considerada um típico 

exemplo de contingência, como será explicado na seção própria. O procedimento dialético 

oferece um caminho para esse processo, como destaca Gil (2014, p. 13): 

 

a dialética fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade, 

já que estabelece que os fatos sociais, não podem ser entendidos quando considerados 

isoladamente, abstraídos de suas influências políticas, econômicas e culturais. Por 

outro lado, como a dialética privilegia as mudanças qualitativas, opõe-se naturalmente 

a qualquer modo de pensar em que a ordem quantitativa se torne norma. Assim, as 

pesquisas fundamentadas no método dialético distinguem-se bastante das pesquisas 

desenvolvidas segunda a ótica positivista, que enfatiza os procedimentos quantitativos  

 

Nessa perspectiva, entender o processo em sua periodização, como propõe Santos 

(1996), possibilita formar uma compreensão. De certa forma, ao estabelecer uma periodização, 

pode-se construir uma realidade idealizada. Na filosofia, idealismo é uma corrente filosófica 

que faz das ideias o princípio interpretativo do mundo. Ou seja, segundo o idealismo, conhece-

se o mundo a partir das ideias que se tem feito de todas as coisas materiais 

Dentro do idealismo hegeliano há a procura pela resposta a um problema que já vinha 

sendo discutido por filósofos como Kant: a questão de sujeito e objeto, consciência e mundo. 

Em suma, a pergunta de fundo era: “como se dá o conhecimento?”. Hegel afirmou, portanto, 

que o “real é racional e o racional é real”. Ou seja, a realidade é composta por nossa mente e a 

própria consciência não é estática, isto é, congelada, pois está sempre mudando e 

desenvolvendo novas categorias e conceitos que determinam como nós vivemos o mundo. O 

que faz com que o conhecimento sempre seja contextualizado.  

Nesse sentido, o método selecionado é o dialético, por enfatizar a dinâmica 

organizacional do espaço, viabilizada por temporalidades distintas. Salienta-se a importância 

da utilização desse método, pois “[...] o mundo deve ser compreendido como dinâmico, em 

movimento, contraditório, histórico e a perspectiva da ciência é a transformação da realidade 

objetivando novas sínteses” (COSTA; ROCHA, 2010, p. 36).  
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  De acordo com Diniz e Silva (2008, p. 1), esse método pode ser caracterizado como um 

caminho para o alicerce do saber científico nas ciências humanas, no qual o pesquisador 

conhecerá e perceberá o fenômeno investigado por meio das interações entre o sujeito e o 

objeto. 

O fundamental é articular os elementos dentro das suas contradições que dão forma ao 

processo da dinâmica espacial. Nesse sentido, entende-se que a dinâmica pode dialogar com 

uma dialética idealista, partindo da concepção de que o espaço é idealmente proposto para que, 

a partir dessa racionalização, possa-se passar ao construído como materialização da sociedade 

em um processo de apropriação da natureza, convertendo a mesma em construção social. 

Assim, a dimensão espacial não é a propriedade da matéria, como propõe a concepção 

materialista, mas a materialidade se realiza na construção humana, por meio do trabalho, 

mediada pelo processo técnico.  

Ao tomar o trabalho como a condição para a produção do espaço, compreende-se que a 

partir dele se une a natureza como condição e a ação humana como realização, dessa forma, 

natureza e homem se fundem na construção espacial. Portanto, não existe espaço fora da 

interação natureza e ação humana. Nesse processo de transformação as contradições se 

colocaram em uma relação de tensão entre natureza e ação humana, e foram se constituindo 

conforme a sociedade se organizou em seu processo social. Nas sociedades organizadas em 

classes sociais, quando a natureza foi transformada em mercadoria e a sua dessacralização e a 

desumanização do homem foram codificadas, a natureza se tornou recurso e o homem 

consumidor. Desta feita, o homem da produção/consumo se faz nas relações contraditórias da 

apropriação desigual entre o produtor, o produzido e o consumido. 

Por fim, entende-se que a realidade está em permanente transformação. Assim, 

compreende-se que a pecuária do século XVI não é a mesma do século XXI, ambas possuem 

técnicas, mas finalidades distintas, intensidades de produção que as diferenciam, mas também 

as igualam pelas heterogeneidades no campo brasileiro, refletidas pelas desigualdades sociais. 

Uma base para uma lógica da dialética é trabalhar com variáveis que, tencionadas entre 

si, a partir de uma contradição, movam-se para uma terceira situação. Portanto, uma variável 

para trabalhar com uma lógica da dialética são as transformações que vão ocorrendo no decorrer 

do tempo, proporcionando novos olhares e transformações no modo de produzir impulsionados 

pelas exigências de mercado e pelas políticas públicas. 

Observa-se então como foi se dando a formação da dinâmica espacial da pecuária 

brasileira, que, na perspectiva aqui proposta, requer uma compreensão pelo movimento 
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histórico, em que se busca articulá-lo nas suas contradições. Apesar de se realizar uma visita 

aos períodos passados, não se pretende fazer grandes digressões.  

 A Figura 1 se refere a um fluxograma da estrutura da tese: 

 

Figura 1 - Esquema dos procedimentos utilizados para a realização da pesquisa 

 
Fonte: Pelisson (2019). 

 

A primeira etapa se constituiu de uma revisão da literatura que trata do tema para 

identificar o objeto de estudo e responder aos objetivos sobre como a pecuária bovina vem 

sendo estudada, analisada e suas perspectivas de análises teóricas. Nessa parte do trabalho, a 

intenção foi conceituar a temática em estudo, com o intuito de gerar um aprofundamento da 

abordagem investigativa. Por meio da realização da escolha do método, levantou-se a 

bibliografia pertinente. 

  Posteriormente, realizou-se a segunda etapa, relativa à coleta de dados secundários, os 

quais foram coletados por meio do Censo Agrícola do IBGE de 1960 e dos Censos 

Agropecuários de 1970, 1980, 1996, 2006 e 2017. Também foram utilizadas as informações 

obtidas por meio da Pesquisa Pecuária Municipal de 1974 a 2018, disponíveis no site do 

IBGE/Cidades@. Buscou-se dados no Sistema IBGE de Recuperação Automática – 

SIDRA/IBGE, no Instituto Mauro Borges (IMB) e na Agência Goiânia Defesa-Agropecuária 

(AGRODEFESA – GO) referentes aos anos de 2009 (introdução das GTA – Guia de Trânsito 

Animal), 2017, 2019 e 2020. E foi feita a sistematização dessas informações, sendo as mesmas 

organizadas em planilhas de dados (ANEXOS A, B, C, D e E). O desenvolvimento dessa etapa 

foi fundamental para a compreensão da dinâmica relacionada ao setor produtivo agropecuário 

e para a verificação da atual situação da pecuária bovina frente à expansão da atividade agrícola, 

a qual apresentou um processo de reorganização com a intensificação de commodities. 
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Para a análise do cenário relacionado à pecuária bovina no Estado de Goiás, bem como 

para a compreensão das transformações ocasionadas por esse setor produtivo, adotou-se a 

combinação da técnica qualitativa para subsidiar a pesquisa por meio da realização de 

entrevistas estruturadas.  

A terceira etapa da pesquisa caracterizou-se pela realização da visita técnica (ABCZ; 

ABCT; AGT; e FAM), que foi essencial para verificar in loco a atual organização dos espaços 

produtivos, baseados principalmente na produção de gado zebu Tabapuã e na pecuária bovina. 

Com tal finalidade, estruturou-se a coleta de informações por meio de conversas informais, 

porém direcionadas a informantes qualificados distintos (na Associação Brasileira de Criadores 

de Zebu – ABCZ, na Associação Brasileira dos Criadores de Tabapuã – ABCT; na Associação 

Goiana de Tabapuã – AGT; e na Fazenda Água Milagrosa – FAM).  

Paralelamente, nas visitas técnicas realizou-se a captura de fotografias para evidenciar 

e exemplificar a temática em estudo, demonstrando a paisagem, bem como as peculiaridades 

presentes no campo e suas (re)organizações produtivas. 

A quarta (e última) etapa refere-se à análise das informações obtidas junto aos órgãos 

públicos, às agroindústrias, às empresas do setor agropecuário e, também, aos produtores de 

gado zebu Tabapuã, e estava planejada para ser realizada de forma presencial, porém, com a 

pandemia da SARS-CoV-2 (COVID-19) não pôde ocorrer, e a alternativa encontrada foi 

realizá-la pelo meio remoto em canais de redes sociais, como será melhor apresentado na seção 

4. Essa etapa também se refere à coleta de dados secundários por meio dos bancos de dados do 

IBGE, gerando gráficos, tabelas e as respectivas análises. 

Com o desenvolvimento das visitas técnicas e por meio da visualização in loco nas 

propriedades rurais visitadas de produtores de raças zebuínas (dos que foram possíveis antes da 

pandemia COVID-19), principalmente Tabapuã, e nos estabelecimentos agropecuários, além 

da realização de conversas informais e, também, a partir das entrevistas de forma remota, pôde-

se realizar a análise e a interpretação das informações. E todas as fases anteriores foram 

essenciais para compreender a dinâmica vinculada à produção/reprodução do Tabapuã e as 

transformações decorrentes, na escala temporal analisada, dessa atividade na organização 

espacial da pecuária bovina em Goiás. 

E, por fim, discutiu-se como se encontra o cenário atual e quais os possíveis reflexos do 

que se pode esperar do futuro para o setor.  

Com isso, ao analisar a distribuição espacial e produtiva, têm-se que a pecuária é uma 

importante atividade econômica no Brasil e em Goiás, esse último possuindo o segundo maior 

rebanho bovino do país.  
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Sobre a participação da atividade pecuária nacional, o estado de Goiás representa um 

rebanho de 22.785.151 animais em 2019 (IBGE, 2021), sendo o segundo maior do país, com 

cerca de aproximadamente 10,6% do total de bovinos do Brasil. Soma-se a isso o grande 

volume de leite produzido, fazendo de Goiás o quarto maior produtor de leite, com uma 

produção anual de 3.180.497.000 litros, representando 9,1% da produção nacional, o que 

corresponde à quantia de 34.844.932.000 litros (IBGE, 2021). O Estado se destaca, ainda, com 

uma grande infraestrutura de empresas ligadas ao setor do agronegócio presentes no estado, 

bem como uma cadeia frigorífica que, em 2020, abateu 2.430.505 animais (ABIEC, 2021). E 

no Brasil foram 22.201.293 animais abatidos. 

Tais informações levam a entender o cenário do estado e as dinâmicas espaciais que 

surgem mediante essas atividades no que diz respeito a sua manutenção e competitividade, a 

partir dos impactos gerados em relação aos preços dos insumos, tais como milho, sementes, 

forrageiras, suplementação mineral, e outros fatores, como a cotação do dólar, a 

demanda/procura. Esses são alguns dos elementos que vão compor a dinâmica espacial e que 

sempre estão em movimento e causando transformações no espaço no decorrer do tempo. 

É preciso então identificar os agentes, entender os processos e interpretar as relações 

que influenciam as decisões que reestruturam a organização espacial. Com base nesse conjunto 

de transformações, este trabalho procurou analisar as dinâmicas recentes da produção da 

bovinocultura, porém, a ideia foi não se restringir apenas ao melhoramento da raça, à “técnica” 

em si, e sim mostrar o papel do Tabapuã na geografia da pecuária bovina. 

Portanto, utilizou-se o viés do circuito espacial da produção e os círculos de cooperação 

pelo meio técnico-científico-informacional para a investigação. O aporte teórico se baseou em 

Ricardo Castillo e Samuel Frederico (2010)1, Milton Santos (1997; 2001; 2008), Milton Santos 

e Maria Laura Silveira (2001), Sonia Barrios (1976), Monica Arroyo, e Luiz Angelo Aracri 

(2010; 2021) como fomento para a compreensão dos estudos pela técnica da periodização e 

contextos ocasionados pela globalização. 

No intuito de compreender as relações estabelecidas pelo circuito espacial produtivo, 

com enfoque no bovino de corte e na produção do Tabapuã nos municípios goianos, a Tese está 

 
1 O estudo analítico dos circuitos espaciais da produção e dos círculos de cooperação são categorias de análise 

introduzidas na geografia por Milton Santos (1997), com o intuito de apreender o funcionamento do território 

utilizado pelas empresas, pelas instituições e pelo Estado (entendidos pelo autor como “atores hegemônicos” 

devido à capacidade de imposição e normas) e a intensificação das trocas e das relações entre regiões nem sempre 

contíguas, tanto na escala nacional quanto na escala internacional. Na verdade, o estudo dos circuitos espaciais da 

produção possibilita uma análise concreta do que Milton Santos denominou de espaço indivisível (SANTOS, 2001; 

2008). Para o autor, o espaço é total, logo indivisível, e precisamos compreender seu comportamento diante do 

processo de acumulação. 
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estruturada em quatro seções, além da introdução em que se apresenta o tema da pesquisa, com 

o recorte temporal e espacial, a questão norteadora, o método, os objetivos que foram 

desenvolvidos no decorrer do trabalho, tendo-se conhecimento da relevância da pesquisa e de 

suas limitações. 

Na seção 1, “Discussão teórica sobre os circuitos de produção e os círculos de 

cooperação”, fez-se uma construção da compreensão de pecuária bovina e as bases que 

fomentam a operacionalização do circuito; para tanto, buscou-se elementos que auxiliassem tal 

compreensão e instrumentos de análise interpretativa dos círculos de cooperação, mostrando 

como ocorre a articulação dos elementos, como os insumos, as pastagens, o melhoramento 

animal e os complexos agroindustriais agem na distribuição da produção animal, como 

acontecem pelo espaço. 

Na seção 2, a intenção foi trazer elementos e apresentar técnicas que disseminam a 

pecuária bovina pelo estado de Goiás, assim como mostrar a sua distribuição regional, onde se 

criam nichos de especialização de etapas de produção, formando redes que alimentam o 

circuito. 

A seção 3 reflete sobre a operacionalização dos conceitos de circuito e de círculos de 

cooperação na pecuária bovina goiana, mostrando as ações da cooperação na distribuição dos 

bovinos pelo estado e na organização espacial da bovinocultura. 

Já a seção 4 remete à análise do pecuarista do Tabapuã, conhecendo-o e como articula 

sua produção, além da manutenção e da persistência com a raça, buscando identificar dentre os 

entrevistados como está distribuída a raça no cenário brasileiro e goiano, como é trabalhada e 

também os principais percursos de aprimoramento da mesma e as dificuldades encontradas 

nessa produção dos animais. 

Por fim, tem-se as considerações finais, que explicitam como a pecuária bovina se 

re/organiza, suas dinâmicas espaciais e o papel do circuito espacial produtivo e dos círculos de 

cooperação para a compreensão dessa atividade, que demostrou apresentar muitas divergências 

espaciais, resistência cultural, abertura para exigências novas de mercado devido a um processo 

técnico, que da metade do século XX para frente vêm se intensificando, fator que aumenta o 

quantitativo de produção animal, mas que mantém velhos hábitos de produção, como o sistema 

extensivo e consequentemente o aumento de pastagem, em contrapartida, o número de animais 

cresce também devido à lógica da produção intensiva, por confinamentos principalmente. 
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DISCUSSÃO TEÓRICA SOBRE O CIRCUITO DE PRODUÇÃO E OS CÍRCULOS 

DE COOPERAÇÃO 

 

A partir desse ponto do trabalho, passa-se a explorar os percursos teóricos sobre os 

circuitos de produção e os círculos de cooperação e suas aplicações. 

Estrutura-se a seção da seguinte forma: primeiro são apresentados os apontamentos 

acerca da pecuária bovina, em seguida, faz-se a conceituação de circuito espacial da produção 

e, após, dos círculos de cooperação. Ressalta-se que não se pretende com este trabalho findar 

os questionamentos acerca desses conceitos, apenas foram propostos elementos para que fosse 

feita uma operacionalização do conceito, correlacionando-o à pecuária bovina do estado de 

Goiás. 

 

1.1 Pecuária bovina 

 

Entram neste subitem da seção 1 os elementos que constituíram a pecuária bovina até o 

atual cenário, os contextos gerais que deram corpo à compreensão da atividade atual. 

 

1.1.1 O espaço herdado 

 

São apresentadas as especificidades do espaço herdado, marcado por processos 

históricos, com isso, é feito o resgate temporal das configurações espaciais, criadas as 

especializações, tornando indispensável a compreensão do espaço que o sistema produtivo da 

bovinocultura herdou e refuncionalizou a partir da dinâmica demandada pelo mesmo, 

considerando um conjunto de ações que foram sendo realizadas através de funções e formas, 

que são apresentadas historicamente por processos tanto do passado quanto do presente.  

 

1.1.2 A bovinocultura 

 

Os primeiros animais chegaram com o colonizador oriundos de Portugal e da Espanha 

no início do século XVI. Dessa reprodução à lei da natureza, Valverde (1985, p. 194) explica 

que do gado vindo de Portugal e das ilhas portuguesas na costa ocidental da África (Madeiras, 

Açores e Cabo Verde) surgiu, após várias gerações, um gado adaptado às condições naturais do 

Brasil, o gado “crioulo”, também conhecido como “pé-duro”, ou “curraleiro”, sendo esse o tipo 
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de bovino que mais se difundiu pelo país, um gado magro e pequeno. Com o cruzamento desse 

primeiro gado brasileiro com raças de origem africana e indiana (Bos indicus) foram surgindo 

outras raças que se formaram no Brasil, sem grande preocupação com a qualidade do rebanho, 

o que implicaria em uma seleção racial, 

 

[...] o rebanho descendente dos velhos animais trazidos de Portugal durante a 

colonização e aqui reproduzidos, adaptava-se às condições naturais e ao baixo nível 

dos tratos culturais então dominantes; os animais, criados no ‘sertão’, perderam, 

através das gerações, porte e peso, e passaram a ter um crescimento lento. Aos cinco 

ou seis anos é que atingiram a idade de abate, quando davam de seis a oito arrobas de 

peso (ANDRADE, 1982, p. 223, grifos do autor). 

 

Das cinco raças (“locais”)2 que restam: Caracu, Curraleiro Pé Duro, Pantaneira, Crioulo 

Lageano e Mocho Nacional, apenas o Curacu não corre mais o risco de extinção. Essas raças 

se espalharam pelo território nacional e se fixaram, sendo a base de cruzamentos de raças 

especializadas em qualidade e produtividade, oriundas do Bos taurus europeu, que se adaptaram 

(Figura 2). 

  

 
2 “No Brasil do século XXI restaram somente cinco raças locais [...]. No início do século XX, a raça (Caracu) tinha 

boa expressão na agropecuária brasileira. Em 1900 possuía o maior efetivo populacional dentre as raças locais, 

mas por estar abandonada corria o risco de desaparecer. Hoje o Caracu está distribuído praticamente em todo o 

território nacional, encontra-se fora de risco de extinção e tem competido em igualdade com raças especializadas 

em qualidade e produtividade. As raças locais que se encontram em risco de extinção são a Curraleiro Pé-Duro, a 

Pantaneira, o Crioulo Lageano e a Mocho Nacional. O gado Curraleiro Pé-Duro, adaptou-se as regiões de clima 

quente e seco do Centro-Oeste e Nordeste, sendo, portanto, muito rústico e resistente. O gado Pantaneiro 

desenvolveu-se no Pantanal do Mato Grosso e Mato-Grosso do Sul e foi decisivo para a ocupação das extensas 

áreas alagáveis dessa região. O Crioulo Lageano, habitante do sul do Brasil, adaptou-se às variações climáticas 

características da região, que correspondem a extremos de frio e calor. Acredita-se que a raça Mocho Nacional 

tenha surgido no estado de Goiás, no entanto também podia ser encontrada em São Paulo e Minas Gerais. Embora 

alguns estudiosos sugiram que o caráter mocho tenha surgido em decorrência de mutações no Caracu, considera-

se esta hipótese pouco provável. A semelhança fenotípica da raça Mocho Nacional com a raça Caracu fez com que 

atualmente essa raça esteja sendo registrada pela Associação do Caracu, como ‘Caracu Variedade Mocha’. Apesar 

da semelhança fenotípica, os resultados das avaliações genéticas demonstraram que essas duas raças são 

geneticamente distintas” (SILVA; BOAVENTURA; FIORAVANTI, 2012, p. 36-37, grifos dos autores). 
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Figura 2 - Raças Bovinas "Locais" 

a) Caracu

 

b) Curraleiro Pé-Duro 

 

c) Pantaneiro 

 

d) Crioulo Lageano ou Franqueiro 

 

e) Mocho Nacional 

 

Fonte: a) Rural Pecuária, s.d.; b) Revista Agropecuária, s.d.; c) JaciaraNews (2016); d) Correio 

Lageano (2012); e) Costa (2011). 

 

Mas é no século XIX que a raça que ganharia destaque no Brasil chega ao território 

nacional, o Nelore, a raça zebuína. O zebu3, além da boa adaptação, despertou grande interesse 

 
3 O traço mais comum de caracterização das raças zebuínas é a presença do cupim (giba) no dorso, inexistente nas 

raças de origem europeia. 
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por apresentar resultados positivos nos cruzamentos com as raças que aqui se encontravam, 

consequentemente dando origem a novos(as) tipos/raças. E, com o desenvolvimento do 

processo de tecnificação, houve uma intensificação por aprimoramento de genealogia por meio 

do melhoramento genético, no intuito de criar raças que atendessem de forma específica às 

condições morfoclimáticas e edafoclimáticas, gerando qualidade tanto na produção de carne 

quanto de leite. 

A modernização da pecuária bovina possibilitou o melhoramento genético na 

bovinocultura, no caso o zebu, o bovino analisado neste trabalho. De acordo com a Associação 

Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), formaram-se sete raças zebuínas (Quadro 1). E elas 

constituem a pecuária tropical, com capacidades, segundo a própria ABCZ, de se adaptarem 

aos diferentes biomas e atenderem às expectativas das demandas dos mercados regionais. 

Quadro 1 - Raças Zebuínas 

Raças Zebuína Informação 

Brahman 

 

 

Formada nos EUA, a raça Brahman é fruto 

de cruzamentos de zebuínos advindos da 

Índia e do Brasil na década de 1920. 

Presente em mais de 70 países, a raça foi 

introduzida oficialmente em solos 

brasileiros em 1994, passando a ser 

registrada pela ABCZ e vem obtendo 

excelentes resultados produtivos. 

Guzerá 

 

 

É um gado milenar, é o zebuíno mais 

antigo na seleção genética brasileira. É 

excelente para a produção de leite e carne, 

tanto em clima com temperatura e 

umidade mais amenas, quanto em quentes 

e secos. 
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Gir leiteiro 

 

 

Tradicionalmente é um grande fornecedor 

de genética leiteira para criação, tanto por 

suas qualidades raciais específicas, quanto 

para servir de base para a fundação de 

outras raças, como a Girolando. A raça Gir 

é vastamente utilizada nas principais 

bacias leiteiras do Brasil, como os estados 

de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, e em 

outras regiões. 

 

Indubrasil 

 

 

Também possuem características 

altamente produtivas e estão espalhados 

em diferentes regiões do país, levando a 

opção de criação de raças puras ou 

cruzamentos. Bem adaptados, são animais 

para diferentes tipos de sistemas 

produtivos. 

 

Sindi 

 

 

Originário do Paquistão é o gado perfeito 

para a região Nordeste do Brasil ou 

regiões de climas similares pelo mundo, 

convertendo ganhos de produção de carne 

e leite, mesmo em condições extremas. 
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Nelore 

 

 

Difundido por todo território nacional, é 

muito precoce e possui altíssimo 

rendimento de carcaça, atendendo às 

expectativas da indústria frigorífica, além 

de ser muito valorizado no mercado de 

compra e venda tanto para pequenos 

quanto para médios e grandes produtores. 

Tabapuã 

 

 

O Tabapuã é uma raça brasileira de corte, 

fruto de cruzamento entre o gado Mocho 

Nacional e animais de origens indianas. 

Foi na década de 1940, no município de 

Tabapuã – SP, que a raça assumiu suas 

características fundamentais. 

Fonte: ABCZ (2017)4 adaptado por Pelisson (2020). 

 

As raças zebuínas de maior expressão têm aptidão tanto para corte quanto para leite, 

como demonstra a Tabela 1 a seguir: 

Tabela 1 - Raças Zebuínas: origens e funções (aptidão) 
ZEBUÍNOS 

Raças Origens Funções 

Gir Índia Mista 

Nelore Índia Carne 

Tabapuã Brasil Carne 

Guzerá Índia Mista 

Indubrasil Brasil Carne 

Sindi Índia Mista 

Brahma EUA Carne 

Fonte: Franco e Aguiar JR. (s. d., p. 3). 
 

 
4 ABCZ. Raças Zebuínas. Disponível em:< http://www.abcz.org.br/Home/Conteudo/23985-Racas-Zebuinas>. 

Acesso em: 22 jun 2017. 



 
39 

 

Deve-se levar em conta que as raças que têm aptidão para carne também produzem leite, 

apenas não atendem ao mercado de forma expressiva e à alimentação de suas crias, tendo assim 

os zebuínos em sua maior parte (porém, não em totalidade) a função para carne. 

Dos referidos cruzamentos e raças, destaca-se o Tabapuã, que se difere dos demais por 

ter a principal condição de ser mocho, com genomas do animal mocho nacional, como também 

é conhecido (“porém, não se sabe a origem desse animal, pois na Índia não há registros que 

provem a existência de um Nelore Mocho”)5, que é oriundo da MRG de Catanduva (Figura 3), 

onde se localiza a Fazenda Água Milagrosa, da qual se origina a raça (o que será melhor 

detalhado na seção 4). Faz-se então um esforço para entender a importância dessa raça não só 

quanto aos aspectos econômicos, mas também quanto a sua disseminação pelo território 

brasileiro e goiano. 

  

 
5 Trecho retirado de “Dossiê da Pecuária, História do Povoamento Bovino No Brasil”, de Marcelo Corrêa da Silva, 

Vanda Maria Boaventura e Maria Clorinda Soares Fiovaranti: 

 

“Acredita-se que a raça Mocho Nacional tenha surgido no estado de Goiás, no entanto, também podia ser 

encontrada em São Paulo e Minas Gerais. Embora alguns estudiosos sugiram que o caráter mocho tenha surgido 

em decorrência de mutações no Caracu, considera-se esta hipótese pouco provável. A semelhança fenotípica da 

raça Mocho Nacional com a raça Caracu fez com que atualmente essa raça esteja sendo registrada pela Associação 

do Caracu, como ‘Caracu Variedade Mocha’. Apesar da semelhança fenotípica, os resultados das avaliações 

genéticas demonstraram que essas duas raças são geneticamente distintas” (SILVA; BOAVENTURA; 

FIORAVANTI, 2012, p. 37, grifos do autor). 
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Figura 3 - Localização do município de Tabapuã, SP 

 
Fonte: Pelisson (2016). 

 

Diante disso, faz-se necessário um levantamento sobre os aspectos físicos e econômicos 

normativos da atividade bovina. 

 

1.1.3 Aspectos normativos sobre os bovinos 

 

Sobre a divisão física do rebanho, esse é dividido em categorias, em grupos que 

obedecem aos seguintes critérios: finalidade, sexo, idade e peso. 

 A separação dos bovinos de acordo com a sua categoria se constitui em um bom 

indicador do nível de manejo do gado (registro de cobertura, nascimento, vacinação), 

permitindo um eficiente controle de pastagem. E podem ser classificados por idade: Bezerro; 

Novilha; Vaca (matriz); Novilho (garrote); Boi; Garrote (tourinho); Touro; e outras 

denominações. 

 O bezerro é o recém-nascido da vaca, e permanecerá com essa classificação 

normalmente até o desmame. 
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 Etapas de manejo do bezerro6: 

1. O desmame é uma operação de manejo que tem a finalidade de beneficiar a matriz; 

procura-se, contudo, não prejudicar o bezerro (desmamar precocemente). Para 

estabelecer a época do desmame, dois princípios são fundamentais: 

● O momento do ano é geralmente mais importante do que a idade do bezerro 

para a decisão de quando desmamar; 

● A razão principal do desmame é cortar a lactação de períodos sazonais de 

escassez alimentícia, que exercerá influência sobre a futura fertilidade da 

vaca. Dessa forma, não é interessante alongar o período de alimento para 

beneficiar os bezerros quando a forragem está escassa, pois isso prejudicará 

o desempenho reprodutivo futuro das matrizes. 

2. A descorna geralmente é efetuada com a idade entre 10 e 15 dias, usando-se ferro 

quente ou produtos químicos. 

3. A pesagem é recomendável assim que os animais nascem e por ocasião da desmama. 

É uma informação útil para certos sistemas de avaliação contábil7 e para controle. 

4. A marcação dos animais obedece às seguintes finalidades: 

● Identificação da fazenda como indicativo de propriedade; 

● Identificação do indivíduo para efeito de contagem, divisão em categorias, 

seleção e controle geral de manejo. 

● Marca da fazenda - a marca deverá ser registrada na Secretaria da 

Agricultura, que estabelece exigências quanto à área do corpo onde pode ser 

usada (geralmente perna direita). 

● Identificação do indivíduo, ano do nascimento: dessa forma, pode-se 

conhecer a idade do animal, facilitando o descarte dos que tenham 

ultrapassado a fase de utilização econômica (comumente, essa marca é na 

face direita). 

● Vacinação: a marca referente à vacinação contra brucelose nas fêmeas de 

três a oito meses é obrigatória e deve ser colocada, por lei, na face esquerda. 

Consiste em um “V”, acompanhado do último algarismo do ano da 

 
6 Curso Reprodução Animal (SENAR, 2019). 
7 Em alguns casos, onde há a criação em confinamento, a avaliação do rebanho é realizada periodicamente de 

acordo com o ganho do peso. 
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vacinação. Quando é constatada a existência da brucelose, é obrigatória a 

utilização da marca “P”. 

● Outras marcações poderão ser feitas relativamente ao número de ordem ou 

registro do animal, correspondente ao controle da fazenda, para efeito de 

seleção, controle de fertilidade ou registro genealógico. 

Recomenda-se, na desmama, marcação (ou a aquisição do bovino) a fogo (marca de 

ferro, que é aquecido até ficar rubro e prensado ao couro do animal por alguns segundos), 

embora haja outros sistemas, como: marcação por picotes (furos na orelha), por tatuagem, por 

meio de chapas, brincos, chips. 

5. Castração: recomenda-se que a castração seja feita “a faca” no final; a castração de 

nascimento engloba animais desde poucos dias até quatro meses de idade. A 

castração de animais ainda bem novos apresenta as vantagens de fácil contenção, 

rápida recuperação pela menor perda de sangue e mais rápida cicatrização. 

É evidente que se houver algum interesse na manutenção do bezerro para outra 

finalidade não deverão ser cortados os seus órgãos reprodutores. Para fins contábeis, considera-

se bezerro de zero a 12 meses, mesmo que o desmame novilho (garrote) e, a bezerra, novilha. 

No momento do desmame, recomenda-se pesar a novilha. Desse modo, o produtor 

projetará um ganho de peso apenas para que as novilhas, que serão criadas para reposição, 

alcancem o peso suficientemente desejado na idade prevista para a primeira cobertura. Não é 

interessante acelerar o ganho de peso relativamente às novilhas que serão cobertas pela primeira 

vez, pois isso vai significar maior custo (maior consumo de alimento), sem, contudo, trazer 

grandes benefícios quanto ao número de animais que entrarão em “cio” na ocasião prevista. 

Outro aspecto importante é a aptidão das novilhas para a reprodução. Além das 

qualificações físicas, poderá haver descartes antes da primeira monta se elas não atingirem peso 

suficiente. O descarte também é realizado entre dois e três meses após o término da estação de 

monta, por ocasião do diagnóstico de prenhez (gravidez). Com esse procedimento, o produtor 

terá maior número de fêmeas disponíveis, se for maior que o desejado, mesmo após o descarte 

pré e pós-monta, haverá um novo descarte (final) depois do diagnóstico. 

Para fins contábeis, faz-se a distinção entre as novilhas de 13 a 24 meses e as novilhas 

de 25 a 36 meses, sendo que nessa última divisão se encontram também as novilhas em 

experimentação para matriz. Como na categoria de bezerros, para uma avaliação do rebanho de 

seleção, pode-se também as distribuir em faixas etárias semestrais. 
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Após a primeira parição, a novilha passa para a categoria de vaca (fêmea adulta já 

parida) ou matriz. Assim, a novilha em experimentação, se apresentar bom desempenho, 

passará à categoria de matriz. 

Do estágio do desmame ao abate do novilho (garrote), o abate deve ocorrer quando o 

ganho de peso não for mais compensatório em relação ao custo da manutenção do mesmo. Esse 

é o ponto considerado ótimo de venda e varia consideravelmente em relação à região, à raça, à 

tecnologia empregada. Geralmente, a idade de abate varia entre um ano e meio a três anos, 

dependendo do regime de criação, ou seja, confinamento, semiconfinamento ou pasto, tendo 

como principal variável a suplementação alimentar, sobretudo, no período de escassez em 

pastejo.  

Alguns resultados de trabalhos de suplementação alimentar de animais mostram que os 

mais altos níveis alimentares (ganhos mais altos no peso) no período de escassez apresentam 

melhores resultados econômicos. Entretanto, a obtenção de altos ganhos no período de escassez 

pressupõe a necessidade de altos investimentos em pastagens cultivadas, em silos, em 

capineiras e, neste caso, muitos produtores não dispõem de recursos e/ou não estão dispostos a 

realizar grandes investimentos numa atividade que, para alguns, apresenta perspectivas pouco 

definidas. 

Acrescenta-se ainda que os animais perdem peso durante a escassez, havendo 

necessidade de recuperação da “curva de crescimento”, o que retarda bastante o ponto ótimo de 

venda. 

Todavia, a falta de controle e de planejamento mais acurado por parte do pecuarista, de 

maneira geral, é fator preponderante, no sentido de que dificulta o investimento em 

suplementação alimentar. Por exemplo, uma dificuldade que fica visível é que poucos 

pecuaristas sabem responder sobre qual é o ganho médio diário de peso do novilho na escassez 

decorrente da suplementação. Desta forma, torna-se difícil observar a validade do investimento. 

A falta de investimento básico, aliada às condições de clima e solo, estado sanitário e 

nível zootécnico do rebanho, propicia ao Brasil baixa “taxa de desfrute do rebanho”. Há países 

com rebanhos menores do que o Brasil que conseguem abater elevado número de bovinos, 

beneficiando-se de alto desfrute devido ao sistema intensivo de exploração e à tecnologia 

aplicada. O novilho manso não utilizado para corte, que se presta a serviços agrícolas, 

denomina-se boi. 

Determinada a distinção entre novilho de 13 a 24 meses e novilho de 25 a 36 meses, 

nessa última divisão se encontra também o gado não castrado, em experimentação para touro. 

A divisão por idade semestral também poderia ocorrer com vantagens para tal categoria. 
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O bovino adulto, castrado e manso pode ser empregado nos serviços agrícolas. A 

emasculação impede o desenvolvimento das características do touro. Geralmente, o macho 

inteiro (não castrado) desde a desmama até a entrada na reprodução dentro de um rebanho 

dispensa mais atenção às fêmeas (novilhas) do que aos futuros reprodutores (tourinhos). 

 Isso é natural em face de que é mais difícil conseguir um bom desempenho de um 

grande grupo de fêmeas do que de um pequeno grupo de reprodutores. Entretanto, isso não 

significa que a obtenção de um bom desempenho de tourinhos seja de menor importância para 

se chegar a uma boa eficiência reprodutiva da exploração. 

O garrote (tourinho) fica no grupo de novilhos até mais ou menos 24 meses, para daí ser 

classificado no grupo garrotes (tourinhos) em “experimentação”. Nada impede, todavia, 

distribuições semestrais por idade ou distinção de garrote imediatamente após a categoria de 

bezerro. 

A idade para início do trabalho (garrote passa para a categoria de touro) deve ser em 

torno de dois a três anos e recomenda-se que a permanência no rebanho não ultrapasse a faixa 

de três a quatro anos. Um reprodutor, trabalhando a campo (monta natural), começa a declinar 

no seu desempenho a partir de cinco a seis anos; portanto deve ser substituído para não 

prejudicar o desempenho reprodutivo do rebanho. Acrescenta-se que a permanência por tempo 

superior pode acarretar problemas de consanguinidade, já que um reprodutor utilizado por mais 

de três anos no rebanho já terá filhas em idade de reprodução. 

O touro descartado do rebanho pode servir a duas finalidades: se seu sêmen tiver elevado 

grau de fertilidade (desconsiderando-se o problema de consanguinidade) poderá ser utilizado 

para inseminação artificial; ou ser castrado e engordado para ser aproveitado para consumo. 

Nesse caso, é denominado marruco ou touruno. 

Considera-se que o garrote, de 25 a 36 meses, em experimentação apresentando bom 

desempenho passará para a categoria de touro. 

Além das categorias mencionadas, encontram-se outras denominações bastante 

conhecidas, tais como: vitelo, que é o bovino ainda novo, tanto macho como fêmea, também 

denominado sobreno; baby-beef, que é o vitelo das raças aperfeiçoadas de corte. 

Apesar de poder variar de região para região, existe uma nomenclatura que classifica os 

bovinos abatidos em categorias que vão de vitelo a touruno (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Classificação e idade de abate do Bovino 

Classificação Idade aproximada de abate Faixa de peso 

Vitelo Dias após o nascimento até 10 meses 30kg a 200kg 

Novilho super 

precoce 

9 meses a 14 meses 200kg a 300kg 

Novilho precoce 15 meses a 24 meses 300kg a 450kg 

Novilho 18 meses a 28 meses 300kg a 450kg 

Boi 30 meses a 48 meses 400kg a 600kg 

Touruno8 Touros de descarte, entre 5 e 15 anos 700kg a 1500kg 
Fonte: Pereira (2018)9. 

 

A produção brasileira consolidou o título, de acordo com Fortes e Yassu (2009, p. 26), 

de maior rebanho bovino comercial. Em 2016, obteve seu recorde, hoje a população bovina é 

maior que a de pessoas, porém, em 2018 houve um impacto (queda) devido ao aumento do 

abate; o crescimento do número de abate reflete no número de efetivo, principalmente quando 

é de matrizes para atender ao mercado internacional, como foi o caso do ano seguinte, 

demorando a reposição. Segundo a reportagem do G1 Agro (2019): “o crescimento do abate 

contribuiu para a redução no efetivo em 3,3% na região Sul, 1,2% no Sudeste e 0,4% no Centro-

Oeste. O rebanho cresceu 0,2% no Norte e Nordeste”. 

 Fato parecido aconteceu em 2006 e 2007, devido à pecuária (no caso a de corte), que 

teve ciclos de altos e baixos por conta do preço do bezerro e da arroba e ocorreu um descarte 

maior de fêmea, e às exportações, que ajudam no abate. Em 2019, com a exportação, houve um 

“boom” no preço da carne, ocasionando uma maior exportação por parte da China e um dos 

fatores foi a peste suína africana, diminuindo o consumo de carne suína e aumentando o de 

bovina. 

 O Brasil perde em quantidade apenas para a Índia, que hoje é a maior exportadora de 

carne do mundo, com o maior rebanho de bovinos, em 2019 possuía 306,5 milhões de animais10 

(mas a criação nesse país não é considerada comercial). E o Brasil detém o segundo maior 

rebanho, com 232,35 milhões. A questão da Índia é que “por motivos religiosos, os indianos 

não obtêm os bovinos para o consumo da maior parte de sua população: apenas para exportação 

e para a alimentação de turistas e da parcela de indianos não vegetarianos” (FORTES; YASSU, 

2009, p. 26). É preciso considerar que são os hinduístas que não se alimentam de carne bovina, 

 
8 Touruno: bovino macho adulto, castrado tardiamente e que apresenta características sexuais secundárias do 

macho (Ministério da Agricultura). 
9 PEREIRA, Thiago. Quais são as idades de abates e seus respectivos pesos? Compre Rural. 2018. Disponível 

em: comprerural.com/quais-sao-as-idades-de-abate-e-seus-respectivos-pesos/. Acesso em: 28 jan 2020. 
10 FORMIGONI, Ivan. Rebanho mundial supera o bilhão de cabeças após 3 anos! Farmnews. 2019. Disponível 

em: farmenews.com.br/historias/rebanho-mundial-2/. Acesso em 10 jan 2020. 
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mesmo eles sendo, aproximadamente, 80% dos indianos, os outros seguimentos religiosos 

consomem esse tipo de carne.   

 A China tem o terceiro maior rebanho mundial, com cerca de 96,85 milhões de animais 

em 2019. Neste sentido, apenas o Brasil e a Índia superam os três dígitos, na casa dos milhões 

de cabeças. Em seguida, vêm os Estados Unidos e os países da União Europeia com, 

respectivamente, 94,39 milhões e 88,44 milhões de animais. 

 A Tabela 3, a seguir, de Formigoni, publicada no site Farmenews, apresenta os dados 

do quantitativo de bovinos no mundo e nos principais países produtores, entre 2015 e 2019. 

 

Tabela 3  - Quantitativo de Bovinos no Mundo entre 2015 e 2019/20 em milhões 

 
Fonte: Formigoni (2019). 

 

 O Brasil, ao lado da China e dos EUA, tem mais gado, mas em relação à produção de 

carne fica atrás dos EUA. Fortes e Yassu (2009) mencionam que há duas explicações para essas 

contradições: 

 

A primeira é que o rebanho brasileiro tem uma taxa de desfrute (percentual de animais 

abatidos por ano em relação ao estoque de gado) menor do que a dos Estados Unidos” 

(FORTES; YASSU, 2009, p. 26). Para os autores, a segunda “é que o peso de abate 

dos animais do Brasil (450 kg de peso vivo para machos e entre 360 kg e 390 kg para 

fêmeas) é menor do que os EUA (entre 550 kg e 600 kg para os machos e de 450 kg 

a 500 kg para as fêmeas) (FORTES; YASSU, 2009, p. 26). 

 

Por conta dessa configuração o Brasil é o segundo maior produtor de carne, ficando 

atrás apenas dos EUA. “Nos anos de 2003 assumiu a liderança em volume na exportação de 

carne bovina, com mais de 2 milhões de toneladas embarcadas por ano, superando a Austrália” 

(FORTES; YASSU, 2009, p. 26). Os autores complementam ainda que,  

 

para avançar entre os exportadores de carne bovina também em receita, não bastam 

tamanho de rebanho e produção. E explica que primeiro, o país não produzia carne 
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considerada de primeira linha, uma preocupação mais recente. Até meados dos anos 

90, a idade média de abate variava entre 48-60 meses. Boi mais velho. Carne mais 

dura. Menos qualidade, enfim. O boom tecnológico, que baixou a idade de abate, teve 

como importante efeito colateral colaborar com a maciez dos bifes (FORTES; 

YASSU, 2009, p. 26). 

 

O sistema setorial de carne bovina, para Carneiro (2014, p.11), compreende a “produção 

na propriedade pecuária, transferência entre regiões de produção e entre estas e as regiões de 

abate e de consumo”. Na produção de carne um ponto crítico apresentado é o elo de produção 

e a disposição de boa infraestrutura. Para Pereira (2012, p. 16), 

 

As primeiras décadas do século XX são decisivas para a expansão das raças zebuínas 

no território nacional. Antes da primeira Guerra Mundial, o Brasil não atuava na 

exportação de carnes. O conflito mundial abre mercado para o produto brasileiro e em 

1918 o país já exportava mais de 60 mil toneladas de carne (Lopes; Rezende, 1984, p. 

31). A expansão da pecuária exigia a inserção da raça mais adaptada às condições do 

meio tropical, e assim cresce o movimento de importação do gado indiano para 

melhoramento do rebanho nacional. 
 

Outro assunto que começou a ser discutido na década de 1990 foi sobre o novilho 

precoce. O Estado do Mato Grosso do Sul foi precursor nesse aspecto a partir do Decreto nº 

6.344 de 30/01/199211, instituindo o Programa de Apoio à Criação de Gado para o Abate 

Precoce (Novilho Precoce), vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Desenvolvimento Agrário (SECAP), com o objetivo de estimular os produtores pecuários do 

Mato Grosso do Sul à criação e desenvolvimento de animais que possam ser abatidos 

precocemente. “O modelo foi clonado no Brasil todo” (FORTES; YASSU, 2009, p. 26). 

Considerava-se com esse decreto um tempo de abate muito longo, em torno de quatro anos, 

para que o período pudesse ser menor e trazer um retorno mais rápido tanto para o pecuarista 

quanto para o Estado, o Governo se propôs a dar incentivos àqueles que se propusessem a mudar 

de situação. 

Esses fatos dão suporte à compreensão do circuito que será apresentado e discutido no 

próximo subitem.  

  

 
11 Mato Grosso do Sul. Legislação Estadual – Mato Grosso do Sul: Decreto nº 6.344 de 30/01/1992. Disponível 

em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=135107. Acesso em: 10 jan 2020. 
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1.2 O Circuito Espacial de Produção 

 

Parte-se, a partir de Barrios (1980), para a compreensão do conceito de circuito espacial 

de produção, pois essa autora, juntamente com Milton Santos, desenvolve a sua aplicação na 

geografia dando a base para a construção da compreensão aqui proposta. O circuito espacial de 

produção, para Barrios (1980), é um conjunto de etapas do processo produtivo que transforma 

a matéria-prima em produto final a ser consumido. No entanto, a autora se refere apenas às 

interações técnico-territoriais, pois os lugares não são neutros na realização da produção. 

Então, a partir da visão de Barrios (1980), Santos (1986), Moraes (1991), Castillo e 

Fredrico (2010) e Aracri (2010, 202112), tem-se que esse é um conceito que permite 

compreender como o território participa do processo de produção, distribuição, comércio e 

consumo, de modo a revelar a circularidade da acumulação.  

Na fala do professor Aracri (2021), na palestra ministrada no curso de Geografia e 

Agronegócio no Brasil, organizado pela Prof.ª Julia Adão da UFRJ, ele explica que para Santos 

os fluxos de ordem material seriam também perpassados por elementos que podem ser 

chamados de intangíveis, ou seja, fluxos de natureza material, fluxos de ações, ordem, decisões, 

informações, ideias, codificado, etc. E esclarece que o princípio da multiescalaridade também 

se aplica não apenas porque fluxos materiais englobam múltiplas escalas, porque toda gestão 

do processo produtivo, tanto cada uma de suas partes, quanto o conjunto em sua totalidade, 

envolve diferentes níveis e escalas de decisão, portanto, quando Santos (2004) se refere aos 

circuitos espaciais da produção, ele está falando das interações dos níveis espaciais definidos 

pelos fluxos de ordem material, por outro lado, quando se refere aos círculos de cooperação que 

se associam aos setores produtivos, o foco se dirige então para os fluxos de natureza imaterial. 

De acordo com Aracri (2021), escreve-se muito sobre circuitos espaciais da produção 

(dos mais distintos setores do agronegócio), mas pouco se pesquisa, pouco se produz sobre os 

círculos da cooperação. 

O autor ainda pontua que a ideia de circuito ou forma de pensar a vida econômica sobre 

a perspectiva das interações sociais, mediadas pela circulação de mercadorias, não surge na 

Geografia, ela vem a partir do fisiocrata francês François Quasnay, que compreende que a 

principal fonte de riqueza era o campo e não as cidades. Ele introduz a ideia do circuito a partir 

da relação entre cidade e campo, dos fluxos entre o campo e a cidade. 

 
12 Parte da compreensão vem de uma palestra ministrada pelo Prof. Luís Angelo Aracri no curso de Geografia do 

Agronegócio, organizado pela Prof.ª Júlia Adão, em 07/2021. 
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Dando um salto temporal, Santos (2004) reelabora a noção de circuito na Geografia (na 

década de 1970) a partir dos circuitos da teoria urbana, que servirá de base para uma 

reelaboração teórica posterior, a teoria dos circuitos espaciais de produção.  

O espaço nos países subdesenvolvidos se reveste de características distintas do espaço 

e das economias mais avançadas: a primeira delas seria uma significativa desigualdade na 

distribuição da renda e a segunda grande característica diferenciadora seria uma maior e mais 

profunda hierarquização das atividades econômicas. É a variação das possibilidades de 

consumo que contribui para a maior hierarquização das atividades econômicas.  

Conforme Milton Santos, a economia urbana e o espaço geográfico nos países 

subdesenvolvidos seriam então estruturados com base em dois circuitos econômicos: o circuito 

que ele chamou de superior e o circuito que definiu como inferior. Essencialmente, as relações 

que estruturam esses circuitos superiores não se limitam à escala da cidade ou da região. Então, 

as relações se extrapolam para a escala nacional ou até mesmo internacional. 

Com isso, Milton Santos atualizou a noção de circuito superior da economia através do 

circuito espacial produtivo, em meados da década de 1980, iniciando uma “atualização 

conceitual”, trazendo elementos novos para pensar o circuito superior e falando de circuito 

espacial produtivo como um desdobramento das reflexões que já havia feito sobre o circuito 

superior da economia. 

Porém, Pereira (2021) aponta que a afirmação de que a noção de circuitos espaciais 

produtivos deriva (e é uma atualização) da teoria dos circuitos da economia urbana é equivocada 

– os conceitos são independentes e apontam para fenômenos diferentes (ainda que interligados) 

- todo circuito produtivo vai integrar, no urbano, também um circuito econômico. 

Dando sequência à narrativa de Aracri (2021), segundo Milton (2004), a globalização 

havia tornado ultrapassadas as definições tradicionais de região e também de outros termos 

associados à análise regional, como por exemplo, rede urbana ou relação cidade-campo. Isto 

não quer dizer que região, rede urbana e relação cidade-campo deixariam de existir, mas que o 

conteúdo e a forma de tais aspectos da realidade concreta teriam sido modificados com o 

fenômeno da globalização, mudados por este ciclo mais recente, mais novo de expansão do 

capitalismo. Santos (2004) explica que as regiões teriam se transformado em suporte das 

relações globais, configurando-se em parcelas ou subespaços articulados entre si na escala 

global, e que passaram a apresentar uma tendência cada vez maior de se especializar 

economicamente. 

Assim, o circuito espacial passa a ser compreendido por Santos (2004) como sendo as 

diversas etapas pelas quais passaria um produto desde a aquisição das matérias-primas até o 
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consumo final da mercadoria acabada, sendo essas etapas fragmentadas e segmentadas 

especialmente dentro dessa lógica de regiões que se especializam cada vez mais, e tendem a se 

especializar economicamente, de regiões que são suporte de atividades organizadas e 

estruturadas em uma escala global, então, a definição de circuito espacial passa a ser formulada 

nesses termos. 

 E Aracri (2021) reforça que não se trata apenas de etapas técnicas, mas sim de etapas 

constituídas por decisões, cujos lugares participam com suas respectivas densidades políticas 

(centros de comando), ou seja, a divisão territorial do trabalho pretérita se renova com as novas 

materialidades por meio de novas interações espaciais (centros dinâmicos), e é resultado de um 

sistema de ações, de poderes políticos e culturais e não apenas de princípios da racionalidade 

econômica. 

Destaque-se que as cidades da produção ou da extração recebem ordens das cidades 

centrais, que controlam o círculo de informação. Daí a discussão sobre os circuitos espaciais de 

produção gerarem uma hierarquia de cidades na escala planetária em razão dos círculos de 

cooperação. Entende-se que a noção de circuito espacial produtivo enfatiza a “um só tempo, a 

centralidade da circulação (circuito) no encadeamento das diversas etapas da produção; a 

condição do espaço (espacial) como variável ativa na reprodução social; e o enfoque centrado 

no ramo, ou seja, na atividade produtiva dominante (produtivo)” (CASTILLO; FREDERICO, 

2010, p. 463). 

Para Aracri e Moreira (2010, p. 75), o estudo dos circuitos espaciais da produção implica 

“num primeiro momento, na dedução de seus elementos constituintes e de suas variáveis 

empíricas e, num segundo estágio, na descrição e interpretação de suas conexões e interações 

de modo que possamos apreendê-los em seu conjunto.”  

A partir desse entendimento, tem-se que a gestão e o ordenamento dos fluxos materiais 

e imateriais tornam-se mais complexos na expansão dos circuitos espaciais produtivos, 

“fazendo das grandes corporações os agentes privilegiados da articulação entre os lugares, ou 

seja, da unificação das diversas etapas, geograficamente segmentada, da produção” 

(CASTILLO; FREDERICO, 2010, p. 462). 

Afinal, o mundo encontra-se organizado em subespaços articulados na escala global, 

portanto, para Aracri e Moreira (2010, p. 76), “não faz mais sentido falar em circuitos regionais 

da produção, como outrora se dizia, pois, a crescente especialização regional e a diversificação 

cada vez maior dos fluxos segundo tipos, intensidades e direções nos obrigam a falar em 

circuitos espaciais.”  
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Nesse sentido, entende-se que os circuitos espaciais da produção estão ligados a todas 

as etapas pelas quais um produto necessariamente passaria desde o começo, transitando por 

todos os segmentos da produção até chegar ao consumo final. O processo engloba tanto as 

atividades produtoras e fornecedoras de meios e insumos para a produção de uma determinada 

mercadoria quanto os segmentos subsequentes (beneficiamento, industrialização, distribuição, 

comercialização). A Figura 4 reporta a dinâmica espacial do circuito espacial produtivo da 

bovinocultura, desde a escolha dos insumos (pastagem13, maquinário, ambiente, os elementos 

essenciais para a produção) até as informações do manejo e da manada pelo produtor, a 

reposição e a formação do produto, dirigindo-se para o consumidor de forma direta ou para o 

mercado interno e externo, tendo assim a produção, a circulação, a troca e o consumo como 

características do movimento do circuito espacial produtivo. 

Neste estudo, o foco é a pecuária, os fatores a jusante e a montante foram descritos, mas 

não têm uma centralidade fundamental. 

Figura 4 - Circuito Espacial da Bovinocultura 

 
Org.: Pelisson (2020). 

  

Na Figura 4, o fluxograma apresentado tem por objetivo estruturar a lógica do circuito 

espacial produtivo e do círculo de cooperação e procura representar a organização da pecuária, 

indicando os principais itens que compõem a dinâmica espacial da produção animal bovina. 

Foram elencados cinco itens, que são compostos pelos seguintes agentes: a montante, os de 

suporte, que são os agentes fornecedores de insumos básicos como indústria e comercialização 

 
13 A diferença entre pasto e pastagem é que pasto é a planta forrageira, o alimento que o gado come: capim, 

leguminosas e outras plantas. E pastagem representa tudo o que existe em uma determinada área; engloba o pasto, 

as cercas, os cochos e os bebedouros (SENAR, 2019). 

suporte 
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de forrageiras, sêmen, vacina; na pecuária - propriamente dita - cria, recria e terminação; 

indústrias de transformação; comercialização; e consumo.  

  Apesar de estabelecer esse fluxograma, a pesquisa deu centralidade às fases da pecuária 

- cria, recria e terminação. Entende-se que esse movimento é fundamental para se compreender 

a dinâmica espacial, pois o que se busca demonstrar é a formação de áreas com predominância 

dessas atividades, ou seja, em Goiás há concentrações de crias, recrias e terminações. 

Entretanto, as especializações podem ocorrer em um espaço comum. Um mesmo pecuarista 

pode realizar todas as fases; em um mesmo município se pode ter as três fases. Mas com uma 

tendência ao espaço especializado, decorrente da divisão do trabalho, a conformação espacial 

tende à divisão dessas fases.               

 No item industrialização, a indústria de primeira transformação corresponde ao abate 

dos animais, obtendo as peças de carne que serão direcionadas para as finalidades dos demais 

agentes do circuito. A indústria de segunda transformação incorpora a carne em seus produtos 

ou agrega valor a ela. Quanto à comercialização, atacadista ou exportadores, eles efetuam o 

papel de agentes de estocagem e/ou de entrega, simplificando o processo de comercialização; 

já os varejistas efetuam a venda direta da carne bovina ao consumidor final, como 

supermercados e açougues; e há empresas que assumem o papel da alimentação 

coletiva/institucional, ou seja, aquelas que utilizam a carne como produto facilitador, no caso 

de restaurantes, hotéis, hospitais, escolas, presídios e empresas de fast food. 

 Por fim, o item consumo corresponde aos consumidores finais que são responsáveis pela 

aquisição, pelo preparo e pela utilização do produto final, e que determinam e definem as 

necessidades de produção, as características desejadas do produto, influenciando na circulação 

da produção e de todos os agentes do processo e da produção. 

 Não se pode deixar de mencionar o papel exercido pelo ambiente institucional, pelas 

empresas de pesquisas como as Universidades, os centros de desenvolvimento tecnológico 

como a Embrapa, e o governo com os financiamentos, além de aspectos ligados ao comércio 

exterior, à evolução macroeconômica, à inspeção, à legislação e à fiscalização sanitárias, à 

disponibilidade e confiabilidade de informações estatísticas, à legislação ambiental, aos 

mecanismos de rastreabilidade e certificação, aos sistemas de inovação e aos demais 

relacionados às empresas de circulação, os quais organizam o circuito. 

O circuito espacial de produção bovina mostra o papel do Brasil no intercâmbio mundial 

em que, de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne 
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(ABIEC)14 (Figura 5), na produção mundial de carne bovina, o país se posiciona em segundo 

lugar, perdendo somente para os Estado Unidos. E no requisito exportação mundial de carne 

bovina, é o primeiro colocado. 

Dessa forma, o circuito espacial de produção de animais bovinos de movimento é 

baseado na legislação, no requisito sanitário, na sanidade animal, na qualidade da carne, na 

produção animal, entre outros. Nesta perspectiva, “se dan usos del espacio diferenciados entre 

sí, según sea el setor de actividad económica de que se trate” (SANCHEZ, 1991, p. 183). 

Observa-se, então, que o circuito espacial de produção não possui simplesmente o 

caráter descritivo de origem e destino, nem tampouco de oferta e demanda; ele permite analisar 

a atividade dentro de uma perspectiva totalizante. 

 
14 Disponível em: http://www.abiec.com.br/download/stat_mercadomundial.pdf 
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Figura 5 - Posição do Brasil na Produção e Exportação mundial de Carne bovina 

 
Fonte: ABIEC (2021).
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Na verdade, o estudo dos circuitos espaciais da produção possibilita uma análise 

concreta do que Milton Santos denominou espaço indivisível15. Para o autor, o espaço é total, 

logo, indivisível, e é preciso compreender seu comportamento diante do processo de 

acumulação. Aracri e Moreira (2010, p. 77) complementam afirmando que embora seja possível 

distinguir as instâncias da produção em três subtipos espaciais, que são: (a) os espaços de 

produção, (b) os espaços da circulação e da distribuição e (c) os espaços de consumo, e analisar 

cada um deles de forma autônoma, somente o exame das relações e interações entre esses 

subespaços pode fornecer acesso à unidade do espaço. Ainda segundo os autores:  

 

Desse modo, o geógrafo trouxe para a análise do espaço a relação geral da produção 

com a distribuição, a troca e o consumo da qual falava Karl Marx16, sendo que a 

produção é, também, consumo, já que necessita de outros produtos para se realizar. 

Esta observação nos serve como importante advertência: as instâncias da produção, 

bem como seus subespaços correspondentes, não são dados absolutos, primeiro 

porque suas funções se confundem e, segundo, porque o valor de cada lugar pode 

mudar no tempo17. (ARACRI; MOREIRA, 2010, p. 77). 

 

Corroborando com essa perspectiva, Castillo e Frederico (2010, p. 463), baseados em 

Santos (1996, p. 51), destacam que o espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário 

e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações não considerados 

isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá. 

No que diz respeito à circulação/distribuição e ao consumo, esses também estão sujeitos 

a tais limites. Os espaços de circulação e distribuição se diferem dos de consumo, pois se 

prestam a um uso bastante desigual e hierarquizado, sendo que apenas as grandes firmas, 

nacionais ou estrangeiras, conseguem fazer uso dos meios e das infraestruturas que possibilitam 

deslocamentos de longa distância e fluxos de grande escala. Já os de consumo dependem da 

capacidade efetiva de aquisição dos produtos, representada pela disponibilidade de recursos 

financeiros e pela acessibilidade aos bens e serviços. 

Cabe destacar que o movimento dinâmico que resulta da articulação entre a divisão 

territorial do trabalho e o processo de circulação não é determinado apenas por fluxos materiais, 

mas também por ideais. Na atual fase do capitalismo, esse movimento é comandado pelos 

fluxos imateriais: capitais, informações, mensagens e ordens. Isto se refere, portanto, aos 

 
15 SANTOS, M. Espaço e Método. São Paulo: Edusp, 2008. 120 p. 
16 MARX, K. Contribuição à crítica da economia política. São Paulo: Expressão popular, 2007. 283 p. 
17 SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e sociedade no início do séc. XXI. Rio de Janeiro: Record, 

2001. 471 p. 
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círculos de cooperação, que se associam aos circuitos espaciais e cumprem o papel de 

“inteligência do capital”18. 

Uma nova “produtividade espacial” (SANTOS, 1999) se destaca, pois “[...] a 

produtividade espacial para um ou outra produção, elemento constitutivo da guerra dos lugares, 

e crescentemente de conteúdo normativo, pois é mais rápido mudar o arranjo que a 

materialidade, sobretudo perante a impaciência das empresas e das regiões” (SILVEIRA, 2003, 

p. 412). 

Apoiando-se em Santos e Silveira (2008, p. 144): “Circuitos espaciais de produção e 

círculos de cooperação mostram o uso diferenciado de cada território por parte das empresas, 

das instituições, dos indivíduos e permitem compreender a hierarquia dos lugares desde a escala 

regional até a escala mundial.” 

E, de acordo com Xavier (apud ROLLO, 2009, p. 6): 

 

Cada circuito espacial da produção promove uma vida de relações próprias que 

contribui para definir alguns conteúdos da dinâmica do território como o 

abastecimento de insumos e produtos, a oferta de serviços, a criação de normas 

necessárias à produção, entre outros.  

 

Ao Circuito Espacial de Produção acrescenta-se o fato de observar vários itens, 

conforme Santos (1995): a) Matéria- prima: local de origem, forma de seu transporte, tipo de 

veículo transportador e etc.; b) Mão-de-obra: qualificação, origem, variação das necessidades 

nos diferentes momentos da produção e etc.; c) estocagem: quantidade e qualidade dos 

armazéns, proximidade da indústria, relação entre estocagem e produção; d) Transportes: 

qualidade, quantidade e diversidade das vias de transporte e etc.; e) comercialização: existência 

ou não de monopólio de compra, formas de pagamento, taxação de impostos e etc.; e f) 

consumo: quem consome, onde, tipo de consumo, se produtivo e consumitivo e etc.  

No presente estudo, o movimento de produção bovina está mais ligado ao circuito 

espacial de produção, pois essa expressão abrange a relação de trocas entre as regiões, sendo 

uma expressão geográfica.  

 

1.3 Principais elementos que constituem os círculos de cooperação 

 

Nos círculos de cooperação, para Santos e Silveira (2001, p. 142/144), o período atual 

é marcado pelo movimento, 

 
18 SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e sociedade no início do séc. XXI. Rio de Janeiro: Record, 

2001. 471 p. 
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[...] comandado sobretudo por fluxos não obrigatoriamente materiais, isto é, capitais, 

informações, mensagens, ordens [...] os circuitos espaciais de produção e círculos de 

cooperação mostram o uso diferenciado de cada território por parte das empresas, das 

instituições, dos indivíduos e permitem compreender a hierarquia dos lugares desde a 

escala regional até a escala mundial. 

 

Os círculos de cooperação (Figura 6) indicam os fluxos imateriais demandados pelo 

circuito espacial produtivo - ordens, informações e ideias – que criam outras centralidades na 

rede urbana, cuja correspondência não é a mesma das materialidades da produção propriamente 

dita. 

A centralidade dos lugares é constituída por fixos, em parte provenientes das etapas dos 

diversos circuitos espaciais de produção, que geram fluxos, cuja centralidade do comando 

corresponde aos círculos de cooperação, que garantem a integração da produção, que se 

encontra cada vez mais fragmentada. As especializações produtivas geram centralidades do 

círculo de cooperação, revelam “os lugares do poder” e da expertise técnico científica, bem 

como de seus principais agentes. 

 

Figura 6 - Modelo esquemático de Circuitos espaciais de produção e Círculos de cooperação 

 
Fonte: Fuini (2014, p. 208). 

 

Como representado na figura anterior, o círculo e o circuito se articulam, atendendo e 

impulsionando o circuito espacial de produção. E quanto mais as necessidades de uma 

empresa/setor produtivo são atendidas mais se desenvolve o circuito espacial produtivo, 
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atraindo agentes públicos e privados para o seu interior, intensificando as suas ações na 

dinâmica espacial. É importante destacar que no círculo de cooperação é onde a normatização 

se impõe. Porém essas normas nem sempre atendem aos interesses coletivos da sociedade, 

muitas vezes são articuladas pelos interesses dos agentes privados que recorrem ao Estado para 

efetivar os seus interesses. 

Procurando demonstrar o funcionamento de segmentos do círculo de cooperação, passa-

se a analisar a pastagem como parte desse processo. Entende-se a pastagem como parte do 

círculo de cooperação, porque é a partir dela e das suas qualidades que a produção pecuária se 

diferencia no arranjo espacial. Nessa perspectiva, a pastagem não é um simples suporte, ela 

identifica a intensificação ou não do uso de capital, que pode ser observado pelo uso técnico. 

 

1.3.1 Pastagem19 

 

 Um dos elementos dos círculos de cooperação que movimenta o circuito espacial da 

produção da pecuária bovina é a pastagem, que pode ser definida como: “a pastagem antes de 

mais nada é o lugar onde pasta (come erva não ceifada) ou pode pastar o gado” (MARION; 

SEGATTI, 2010, p. 8). É uma das partes mais importantes do planejamento agropecuário (na 

atualidade), uma vez que uma pastagem eficiente contribuirá para uma melhor qualidade do 

bovino. 

 Há basicamente dois tipos de pastagem: a natural e a artificial. A natural é composta 

por áreas não cultivadas, ou seja, o pastejo ocorre em áreas de gramíneas/vegetação natural, 

endêmicas do lugar, aproveitando o potencial da vegetação nativa.  

Já na pastagem cultivada os pastos (gramíneas, panicuns, leguminosas, etc.) são 

introduzidos com a finalidade de melhoramento da alimentação, o que intensifica a 

produtividade e acelera o processo produtivo. Nesse sentido, a pastagem cumpre a finalidade 

de cooperação no circuito espacial produtivo. No Brasil, especialmente os denominados campos 

de Pradarias que ocorrem no sul do país e Pantanal Matogrossense podem ser considerados 

exemplos onde ocorrem as pastagens naturais. Já na região do Cerrado não há esse tipo de 

 
19 A pastagem é um elemento central ao circuito – no caso da pecuária, ela é tanto alimento para o rebanho, como 

também espaço/território para a realização da criação. Podendo ser interpretada, portanto, de outro modo – a 

pastagem (seja ela o pasto natural ou plantado, ou seja, o alimento ao gado que ao mesmo tempo envolve a terra, 

a propriedade fundiária acionada para a produção pecuária) - compõe o circuito espacial de produção (é elemento 

material e, inclusive, é diretamente o espaço). 

Visando isso, optou-se nessa pesquisa por associá-la ao círculo de cooperação por entendê-la como alimento para 

o gado que gera o papel da movimentação da bovinocultura no estado driblando, resistindo e/ou associando ao 

plantio agrícola Pecuária – Lavoura (ILP). 
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ocorrência. Portanto, para que houvesse a intensificação da pecuária e seu melhoramento 

recorreu-se a pastos cultivados, introduzindo nesse ambiente vários tipos de pastos. 

As principais forrageiras utilizadas nos pastos cultivados são as Gramíneas (capim, 

colonião, Mombaça, Tanzânia, braquiárias (brizantha, decumbens, humidícola), capim pangola, 

tifton, coast-cross e outros capins e cereais); Leguminosas (alfafa, soja, siratro, guandu, leucena, 

arachis, amendoim forrageiro); Cactáceas (palma, mandacaru, xiquexique); e outras (mandioca, 

batata-doce, cana-de-açúcar, milho). O Quadro 2 apresenta os principais pastos cultivados com 

suas características. 
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Quadro 2 - Principais Forrageiras 
 Brizantha 

–

Marandú 

Brizantha

-Xaraés 

Decumbens Ruziziensis Humidicola Llanero Mombaça Tanzânia 

1 

Massai Estilosante 

 

          

Nome 

Científico 

Brachiaria 

brizantha. 

 

Brachiaria 

brizantha. 

Brachiaria 

decumbens. 

Brachiaria 

ruziziensis. 

Brachiaria 

humidicola. 

Brachiaria 

humidicola 

Cv Llanero 

Panicum 

maximum. 

Panicum 

maximum. 

Panicum 

maximum. 

S. Capitata (80%) 

e S. Macroephala 

(0%) Estilosantes 

Campo Grande. 

Nome 

Comum 

Brachiarão

, Marandu. 

Toledo, 

Xaraés, 

MG5 – 

Vitória. 

Basilisk. Ruziziensis. Humidicola 

ou Quicuio 

da 

Amazônia. 

Llanero, 

dictyoneur

a. 

Mombaça. Tanzânia 

1. 

Massai. Estilosante. 

Forma de 

Crescimento 

Semi-

ereto, 

sespitoso 

ou 

estolonífer

o e 

cultivar. 

Semi-ereto 

ou 

estolonífer

o. 

De hábito 

protrado ou 

decumbente, 

formando 

relvados. 

Touceira. Prostrado, 

emitindo 

estolões. 

Ereto, 

estolonífer

o. 

Ereto, 

cespitoso, 

muito 

vigoroso. 

Ereto, 

formando 

touceiras. 

Ereto, 

formando 

touceiras. 

Semi ereto. 
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Fertilidade 

do Solo 

_ _ Adapta-se 

bem a 

variados 

solos, 

inclusive os 

de baixa 

fertilidade. 

_ _ _ _ _ _ _ 

Altura 

(Média) 

1,00 1,50 

m. 

1,00 a 

2,00m. 

0,60 a 

1,00m. 

1,00 a 1,50 

m. 

1,00m. 1,00m. 1,65 a 

1,70m. 

1,60 a 

1,80m. 

1,60 a 

1,80m. 

0,50m. 

Utilização Pastejo e 

fenação. 

pastejo e 

fenação 

Pastejo e 

fenação. 

Pastejo e 

formação de 

palhada para 

plantio 

direto de 

culturas 

anuais. 

Pastejo. Pastoreio, 

fenação. 

Pastejo e 

fenação 

Pastejo, 

fenação e 

silagem. 

Pastejo, 

fenação e 

silagem. 

Pastoreio, banco 

de proteína. 

Digestibilida

de 

Muito boa. Muito boa. Boa. Muito boa. Boa. Boa. Muito boa. Muito boa. Muito boa. Boa. 

Palatabilidad

e 

Muito boa. Muito boa. Boa. Muito boa. Boa. Boa. Muito boa. Muito boa. Muito boa. Boa. 

Tolerância à 

seca 

Média Média. Média. Boa. Muito boa. Alta. Boa. Média. Boa. Boa. 

Tolerância 

ao frio 

Média. Média. Média. Boa. Boa. Média. Média Média. Boa. Média. 

Teor proteico 

médio na 

matéria seca 

10 a 12%. 10 a 12%. 7 a 8%. 11 a 13%. 7% 5 a 7%. 10 a 

14,4%. 

12 a 14%. 8,5% nos 

colmos e a 

12,5% nas 

folhas. 

15 a 24%. 



 
62 

 

Produção 

média de 

forragem 

12 a 20 

ton. 

ms/ha/ano, 

conforme 

tipo de 

solo e 

adubação. 

15 a 25 

ton. 

ms/ha/ano, 

conforme 

nível 

adubação. 

12 a 18 ton. 

ms/ha/ano. 

10 a 14 ton. 

ms/ha/ano. 

15 a 20 ton. 

ms/ha/ano. 

8 a 11 ton. 

ms/ha/ano. 

24 a 35 

ton. 

ms/ha/ano 

conforme 

tipo de 

solo e 

adubação. 

25 a 30 

ton. 

ms/ha/ano 

conforme 

tipo de 

solo e 

adubação. 

15,6 ton 

ms/ha/ano. 

13 ton. ms/ha/ano. 

Fonte: Embrapa gado de leite (2019).
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Há algum tempo, como descrevem Marion e Segatii (2010, p. 9), o pasto era considerado 

uma atividade extrativa (pasto natural), sem merecer qualquer atenção especial do pecuarista. 

Atualmente, uma parte dos pastos passou a ser manejada com práticas agrícolas, como preparo 

do solo, terraceamento, drenagem, adubação, plantio, corretivos (pasto cultivado). 

Corroborando com essa ideia, Aracri e Moreira (2010, p. 80) afirmam: “Com relação ao ramo 

de produção de itens de construção e reforma de pastagens, como cercas, defensivos agrícolas, 

sementes forrageiras, entre outros, destacamos as indústrias de fertilizantes”, sem elas, as 

expansões da pecuária para fixar novas fronteiras e a conquista do Centro-Oeste pela lavoura 

da soja não teriam ocorrido. Para Fortes e Yassu (2009, p. 38), “a braquiária domou o cerrado 

para o boi. Essa história intensificou-se no começo da década de 1970, quando chegaram ao 

Brasil cultivares comerciais, originários do CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organisation), centro de pesquisa australiano.” 

Porém, como pontua o geógrafo Valverde (1985), é ainda no período colonial que 

acontece a introdução de pastagens estrangeiras no país, principalmente provindas da África, 

como o capim-meloso, o capim-angola, o capim-colonião, o capim-jaraguá, o capim-elefante, 

o capim-kikuyu, o capim-pangola etc., contudo, as gramíneas “não são propriamente 

cultivadas”, sendo semeadas, e o pasto formado é queimado no final da estação seca (mês de 

setembro), “a fim de fazer brotar capim novo e eliminar carrapatos” (VALVERDE, 1985, p. 

213). 

A partir da década de 1970 se organizou o setor de produção de sementes e, conforme 

Fortes e Yassu (2009, p. 38), “male male, uns 10% do valor cultural. Ou seja – de tudo o que 

era plantado, apenas a décima parte tinha garantia de vingar. Agora, no século XXI, o Brasil 

virou exportador de sementes de forrageiras. E não cogita trabalhar com menos de 70% de valor 

cultural20”, ou seja, do seu conteúdo de sementes capazes de germinar. 

As braquiárias das variedades decumbens e ruziziensis foram precursoras, ganhando 

destaque nas opções dos pecuaristas. Em seguida, na mesma década ocorreu a criação da 

Embrapa, em 1975, e houve estudos para a criação de braquiária de segunda geração, surgindo 

então, em 1984, a braquiária brizantha, conhecida também como braquiarão, “no aumentativo 

porque é mesmo uma braquiária mais encorpada, surgiu de pesquisa científica com 400 

cultivares de branquiária e 800 Panicum maximum, de onde surgiram capins como o Mombaça 

e o Tanzânia”21 (FORTES; YASSU, 2009, p.38). O braquiarão ganhou espaço pelo seu bom 

 
20 É a expressão do seu conteúdo de sementes capazes de germinar. 
21 Ambas as variedades foram trazidas da Costa do Marfim. 
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valor nutritivo (10%) de proteínas nas folhas, com maior volume de verde por hectare, maior 

aceitação pelo gado e mais resistência a pragas.  

Ressalte-se que nesse processo de tecnificação que levou a uma certa homogeneização 

algumas variedades foram atacadas por insetos, conforme destacam Fortes e Yassu (2009, p. 

38): “como o ocorrido no final da década de 1970, como, a cigarrinha, em Goiás, a 

fotossensibilização22 começou a dor de cabeça em animais mantidos em pastagens de 

decumbens, e bezerros morreram”, esse tipo de evento levantou a necessidade de aprofundar as 

pesquisas sobre novos controles de manejo de pastos. Isso motivou a organização do 1º 

Encontro sobre Forrageiras do Gênero Braquiária, realizado em 1977 e organizado pela 

EMBRAPA/Gado de Corte.  

 

Os relatos de criadores e a troca de experiências entre os cientistas – num total de 

meio milhares de pessoas – mostrou que a morte de bezerros relacionada à 

fotossensibilização ocorria quando os animais saíam diretamente da desmama – 

depois do conforto do leite da mãe – direto para os campos de decumbens. Sabido o 

fato e tomando cuidado com a transição, esse problema acabava (FORTES; YASSU, 

2009, p.38-39). 

 

Também foi tema do referido encontro as preocupações com o manejo dos pastos, 

conforme afirmam os autores Fortes e Yassu (2009, p. 39): “de que, tenham se adaptado ao 

ambiente do cerrado, eles necessitam um solo bem corrigido ou o uso de nitrogênio, de fósforo, 

de potássio (NPK).” 

Observa-se que essas informações vão demonstrando a organização espacial 

movimentada pelos círculos de cooperação. O papel das forrageiras nas pastagens condiz com 

a finalidade de seus usos e com a forma como vai ocupando e transformando o território.  

Outro fator importante para o pecuarista é dosar o pastoreio para adequar a carga animal 

à capacidade de suporte. Sobre o pastoreio (pastejo), há três tipos: “em rodízio” (rotacionado), 

“em contínuo” e “deferido”. 

A diferença consiste no fato de que no em rodízio há uma interrupção no pastoreio para 

manter o pasto em repouso por determinado tempo, dividindo a área em piquetes (que são 

identificados por um número) para, em seguida, introduzir o pastoreio rotativo, observando os 

períodos de ocupação e de descanso. 

Com isso, é possível que o pecuarista racionalize a produção da forragem, pois é o que 

determina a capacidade de lotação animal por unidade de área. Como exemplo, considera-se 

 
22 Fotossensibilização: é comumente causada por toxinas produzidas por fungos (principalmente Pithomyces 

chartarum), algumas plantas (principalmente saponinas) e drogas (como fenotiazinas, tetraciclinas, tiazinhas e 

sulfonamidas). A enfermidade pode ser dividida em dois tipos, a primária e a secundária. 
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satisfatória uma área de 70m² de pastagem por animal por dia, dependendo da forrageira que 

seria disponibilizada aos animais, tendo uma variação de 25 a 35 dias em um piquete e após 

haveria o rodízio. Com esse processo moderno evita-se a reforma da pastagem, a não ser que 

se queira trocar de espécie forrageira. Para o meio, resulta em mais benefícios com a 

recuperação da gramínea para um novo pastejo, comum em pastejos contínuos também (sem 

piquetes). 

Esse método apresenta as seguintes características23: é adotado em sistemas de produção 

a pasto mais intensificado; propicia condições para maior eficiência da colheita e da utilização 

da forragem pelos animais; proporciona utilização do pasto no momento de maior equilíbrio 

entre disponibilidade (quantidade) e qualidade da forragem, sem prejudicar a sua vida útil; está 

associado à adoção de taxas de lotação mais altas e ao uso de fertilizantes; propicia maior 

uniformidade do pastejo; exige maior investimento em cercas e bebedouros; e requer maior 

controle gerencial do sistema de produção. 

No pastoreio contínuo o bovino permanece ininterruptamente num mesmo pasto (com 

lotação durante o ano todo). Tanto no pastejo em rodízio como no contínuo é de consenso 

separar os animais em lotes distintos de acordo com as categorias do rebanho, um lote de vacas 

em cria, outro de animais de engorda, outro de vacas prenhes (produção leiteira). Apresenta as 

seguintes características24: as criações são extensivas; as taxas de lotação são mais baixas e as 

forrageiras são manejadas mais altas; as áreas dos pastos são maiores; os pastos são mais 

desuniformes, especialmente quando formados com forrageiras de porte alto que criam toiceiras 

(por exemplo – andropogon, Tanzânia, Mombaça e outros). 

No pastejo deferido, que é usado na vedação de pastos no terço final do período chuvoso 

visando constituir uma reserva de forragem a ser utilizada no período seco, observa-se as 

seguintes características25: essa prática de manejo é indicada para as categorias de menor 

exigência nutricional do rebanho, uma vez que a forragem reservada é de baixa qualidade; as 

braquiárias são as forrageiras mais adequadas; e essa prática imobiliza uma expressiva área da 

propriedade. 

A organização das pastagens pode ser definida conforme os seus sistemas produtivos 

(extensivo, semintensivo e intensivo), que podem aumentar a integração delas entre si e 

diminuir a segmentação da espacialização do circuito produtivo, dependendo das funções, dos 

períodos correspondentes a cada etapa do ciclo. Por exemplo, se o ciclo produtivo for dividido 

 
23 Curso SENAR: Manejo de pastagem (2019). 
24 Curso SENAR: Manejo de pastagem (2019). 
25 Curso SENAR: Manejo de pastagem (2019). 
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em apenas três fases, o sistema produtivo é qualificado como extensivo, quando o gado bovino 

é criado “solto” e sua alimentação provém principalmente do pasto, seja ele natural/nativo ou 

artificial/cultivado. Já no sistema intensivo os animais são confinados ou semiconfinados e 

parte da alimentação é disponibilizada em cochos. A seguir, apresenta-se um quadro-síntese 

(Tabela 4) que demonstra algumas diferenças entre os dois sistemas: 

 

Tabela 4 - Diferenças entre os sistemas extensivo e intensivo 
 PONTOS FORTE PONTOS FRACOS 

SISTEMA EXTENSIVO ● Aproveitamento dos recursos 

naturais; 

● Investimento capital mínimo; 

● Alta rentabilidade em relação ao 

capital investido. 

● Produção sazonal; 

● Tipificação deficiente; 

● Problemas sanitários; 

● Ciclos produtivos muito longos. 

SISTEMA INTENSIVO ● Independência em relação às 

condições climáticas, e em 

consequência, à disponibilidade 

de alimentos; 

● Produtos uniformes; 

● Oferta constante; 

● Ciclos de produção reduzidos; 

● Melhor remuneração da mão-

de-obra. 

● Custo da terra; 

● Custo das instalações; 

● Preço dos animais; 

● Custo da alimentação; 

● Custo da mão-de-obra 

qualificada. 

Fonte: Aracri e Moreira (2010, p. 83). 

 

 Dentre as diferenças apontadas no quadro supracitado, aquela que merece destaque com 

relação ao sistema extensivo é a tipificação deficiente, porque embora dificulte, de um lado, a 

relação entre o pecuarista e o comprador do gado, seja ele outro pecuarista ou os frigoríficos, 

de outro há ganhos de rentabilidade em relação ao capital investido, embora haja limites 

determinados pelas condições naturais e pelo manejo inadequado. 

Apesar dessas alterações na base de produção bovina, as técnicas utilizadas na pecuária 

extensiva são precárias. Um problema apontado por Andrade (1982, p. 203) é quando ocorre o 

desgaste do solo, nesse caso, o pecuarista opta pela abertura de novas áreas para pastoreio, dessa 

maneira, a expansão “[...] feita por um processo altamente devastador das condições ecológicas 

e concentrador da propriedade da terra e da renda”. Nesse sistema o aumento do rebanho está 

ligado a uma expansão horizontal, com o crescimento das áreas de pastoreio. 

Conforme Andrade (2011, p. 154, grifos do autor), alguns cuidados com o gado, como 

a presença do: 

 

vaqueiro que zelava para que o gado não se extraviasse e não fosse dizimado pelas 

epizzotias {doença contagiosa que atinge grande número de animais}, a ferra do gado, 

marcando com ferro quente as iniciais do proprietário, o criador amansava e ‘tratava’ 

em casos de doenças, realizava o cercamento, e procedia com a alimentação 

suplementar, quanto às gramíneas eram insuficientes para garantir a produção.  
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Apesar desses “afazeres”, a pecuária extensiva não necessitava de muitos braços na lida 

com o gado, tendo ainda uma baixa produtividade. 

Observa que, nesse modelo, há um pouco mais de zelo com o animal e com o meio onde 

está inserido, apesar de ser pouco estruturado ainda em relação à técnica, além de haver pouca 

mão de obra, refletindo mais no sentido de ocupação de terras por conta da baixa produtividade. 

Isso fica evidenciado, pois a maior característica desse sistema, do manejo de pastagem, 

é que a preparação da área para pastoreio está ligada ao desmatamento da vegetação nativa mais 

densa, à consorciação entre culturas temporárias (principalmente o arroz) e à semeadura de 

gramíneas para a formação de pastagens. 

O Sistema Intensivo exige um planejamento mais complexo do que o extensivo, pois 

torna a produção com mais riscos de oscilações no mercado, e um dos principais pontos 

negativos são os altos preços dos animais em razão dos elevados custos de produção devido a 

um maior investimento técnico, que inclui instalações, alimentação e força de trabalho 

qualificada.  

No Sistema Extensivo, geralmente, os animais são mantidos em pastos nativos ou 

cultivados. O que se pode observar em campo é que esse sistema se caracteriza por baixa 

lotação, variando de 0,4 a 0,8 UA26/ha/ano, em áreas contíguas sem planejamento adequado de 

lotação e disponibilidade de forragens; o manejo sanitário se baseia simplesmente em 

calendários oficiais de vacinação da região em que está inserida a propriedade e o manejo 

zootécnico é ausente ou pouco presente, não se preocupando com o suprimento de forragem no 

período adverso do ano (seca). É um sistema utilizado ainda em áreas recém-desbravadas, onde 

a produção de forrageira exerce forte pressão sobre os recursos naturais. 

Os impactos desse modelo é que com o gado criado solto, o animal precisa procurar 

pelo seu próprio alimento e à medida que aumenta o rebanho e o número de criadores 

desenvolve-se a marcação do gado para distinguir as reses conforme seus proprietários; além 

disso, nesse sistema há “uma adaptação do animal ao meio ambiente”, onde a vegetação nativa 

apresenta escassez, o gado perde porte e peso (ANDRADE, 2011, p. 69). 

 E há o Sistema Semi-intensivo, com a viabilidade técnica/econômica do sistema anterior 

relacionada à degradação das forrageiras ou pastagens, em que se faz necessária a implantação 

de forrageiras, as quais sofrem um pastoreio racional por meio de algumas subdivisões das 

pastagens, o que leva a uma maior capacidade de suporte por unidade de área, podendo atingir 

 
26 UA = unidade animal. É uma unidade de referência usada para estimar a carga animal ou a lotação de uma 

pastagem, corresponde a um bovino de 450 kg de peso vivo. Dessa forma, um boi de 450 kg, três bezerros de 150 

kg cada ou dois novilhos de 225 kg cada representam uma UA. 
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até 4,0 UA/ha/ano. Exige dos pecuaristas um manejo mais adequado do rebanho; além das 

vacinações obrigatórias, há vermifugação, mineralização e um acompanhamento zootécnico do 

rebanho. As pastagens/forrageiras recebem normalmente corretivos de solo (calcário) e 

adubação química, desde níveis baixos até o suprimento adequado de nutrientes. 

 Já o Sistema Intensivo, com o aumento da população e, consequentemente, a redução 

da área útil, o desejo de obter maior produtividade, aumentando a rentabilidade, o 

desenvolvimento tecnológico e a assistência técnica, entre outras medidas, consiste: na 

formação de pastagens artificiais adequadamente adubadas e até irrigadas, com forrageiras 

apropriadas à região, propiciando a divisão dos pastos para o estabelecimento do rodízio 

(permite repouso e recuperação das pastagens); na melhoria das condições de alimentação 

(arraçoamento, sal, minerais), associando pasto mais suplementação, ou pasto mais 

confinamento, como da ordem higiênico-sanitária, o que só foi possível pela redução da 

distância entre o curral e o rebanho; e na introdução de novas raças produtivas, adequadas à 

região, em substituição aos gados nacionalizados. 

Com isso, o bovino passou, com a dispersão do rebanho, a ser atividade econômica em 

diversas localidades. Pode-se perceber que no país, ao longo do tempo e em decorrência de 

condições naturais, sendo elas clima e vegetação, e também de fatores econômicos e culturais, 

acabou por se desenvolver diferentes sistemas de criação, classificados de forma evolutiva 

quanto às técnicas utilizadas na produção rural. Verifica-se em Andrade (1982) que a pecuária 

ultraextensiva é o sistema mais rudimentar que se pode identificar. Além desse sistema, tem-se 

a pecuária extensiva, semi-intensiva e intensiva, que, como mencionado, são modelos de 

pecuária e acabaram por desenhar um novo cenário produtivo no país, o qual se baseia na 

expansão de fronteiras e no manuseio de novas terras, em direção território “a dentro”. 

Por exemplo, a pecuária ultraextensiva foi um modelo que teve maior incidência em 

áreas onde a capacidade de lotação era muito baixa, isso por conta das condições naturais e 

também pela falta de técnicas aplicadas à produção (ou seja, uma pecuária mais exploratória no 

quesito uso da terra e rudimentar, com baixo uso de técnica) 

Conforme Andrade (2011, p. 53), citando um diálogo popular: “O gado cria o homem 

aí, em lugar de o homem criar o gado”.  Assim, as principais características desse sistema são 

apontadas por esse geógrafo como sendo o fato de o gado ser criado solto, em campo aberto, 

sem cuidados com a pastagem ou seleção racial, havendo pequena vigilância do rebanho; o 

resultado desse baixo nível técnico é a produção de animais de pequena estrutura que só chegam 

ao ponto de abate por volta dos seis anos. 
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Nos mapas de 2006 e 2017 da Figura 7 observa-se que com o aumento da pastagem 

novos direcionamentos vão sendo propostos pela pecuária bovina, novas articulações com o 

meio, sendo a agricultura uma grande aliada. Têm-se, portanto, um aumento significativo, 

principalmente nos municípios de borda do estado, onde há uma intenção de pastagem, um 

aumento porcentual (o assunto será melhor discutido na seção 3, em que se analisou a 

operacionalização).
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Figura 7 - Comparação da pastagem no ano de 2006 e 2017

 
Fonte: LAPIG/ATLAS da pastagem de 2006 e 2017 (201); IBGE (2018). Org.: Pelisson (2021).
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De 2006 para 2017 houve uma redução de pasto de 1.120.470 hectares e o rebanho 

bovino aumentou 1.617.700 animais. Com a Figura 7 pode-se observar a área destinada a pasto 

em 2010 e 2017. A área de pastagem perdida no Brasil em relação a 2010 foi de 31.7 mha, da 

qual cerca de 65,5% apresentou indício de degradação em 2010 (OLIVEIRA-SILVA; 

MESQUITA, PARENTE, 2020, p. 12).  

As áreas com maior degradação de pasto consistem em regiões de maiores rebanhos 

bovinos do estado, percebe-se um contraponto com a região central onde há uma intensificação 

na qualidade da pastagem. Têm-se então que a pecuária se compara à agricultura cada vez mais 

devido às manutenções de pasto. 

 

1.3.2 Melhoramento animal 

 

O melhoramento animal é fator importante para o círculo da cooperação, pois 

compreende um conjunto de ações que vai da adaptação do animal ao ambiente às suas 

características fisiológicas, bem como à “criação” de novas raças, etc. Na reprodução, que é um 

fenômeno biológico, a finalidade é dar continuidade à multiplicação da espécie, enquanto o 

melhoramento genético propicia o conhecimento do mecanismo de transmissão de fatores de 

aprimoramento hereditários, com isso, consegue-se que gerações futuras (vindouras) sejam de 

melhor qualidade e rendimento que a antecessora (matriz). 

O melhoramento genético pode se dar por processos naturais ou artificias, mas todos 

eles passam por uma escolha do melhorador, que pode ser o pecuarista ou um profissional 

pesquisador/técnico. Os processos mais usuais na pecuária bovina são a monta natural, a 

inseminação artificial, a transferência de embriões e a fecundação in vitro. Em todos os casos a 

busca passa por produzir um animal que possa desenvolver qualidades que potencializem o 

ganho de carcaça, a qualidade de carne, a adaptação ambiental, o comportamento animal, e que 

facilitem os manejos. Normalmente se recorre à seleção por consanguinidade, cruzamento, 

mestiçagem, cruzamento contínuo. Nesse sentido, pode-se afirmar que o melhoramento 

genético é um dos principais círculos de cooperação para o circuito de produção, pois 

transforma as condições do rebanho e sua organização espacial.  

A seleção visa a escolha, dentro do plantel, de animais com características raciais e 

produtividade predominantes (que se destacam dos demais), qualidades essas que, escolhidas, 

serão passadas para as novas gerações por terem um maior nível de qualidade nas gerações 

futuras (sucessivas) com o acasalamento. 
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Consanguinidade é quando há um grau de parentesco muito próximo, como pai-filha, 

ou pai-netas, ou filho-mãe; o objetivo é apressar o aperfeiçoamento de uma determinada raça. 

O cruzamento ocorre entre animais da mesma espécie com raças diferentes (é também um 

método de reprodução) e há outros métodos, como mestiçagem (mistura de raças, não tem um 

determinado padrão), cruzamento contínuo. A raça Tabapuã, tomada como um exemplo nessa 

pesquisa, surgiu através de cruzamentos interraciais (Nelore mocho e Guzerá) e posteriormente 

de cruzamento por consanguinidade.  A formação da raça Tabapuã será analisada na seção 4.     

Marion e Sagetti (2010, p. 19) mencionam alguns melhoramentos que os produtores têm 

realizado para corrigir defeitos que existem em algumas raças presentes no rebanho brasileiro. 

Nesse sentido, para os autores, as principais correções deveriam ser:  

 

● Nelore: os principais defeitos a corrigir são a falta de precocidade sexual, a baixa 

qualidade de seu couro (devido o cupim e à pouca espessura), a baixa resistência à 

mosca-de-chifre e a baixa qualidade de seu contrafilé; 

● Europeias: os principais defeitos são a falta de resistência ao carrapato; 

● Cruzamentos: os principais defeitos são a falta de resistência ao carrapato e à 

mosca-de-chifre, o tamanho excessivo das matrizes e a baixa longevidade dos touros. 

 

Na monta natural, é selecionado um reprodutor (que é o touro) para inseminar a vaca 

com o objetivo de adequar uma raça com bons índices de produtividade que se assimile à região 

em que está ocorrendo a monta. Há uma particularidade na criação extensiva, pois se exige uma 

quantidade maior de touros para atender a certo número de vacas (matrizes), o que não ocorre 

na criação intensiva, distância (do meio – piquete) em contato com a vaca para o ato, evitando 

a dispersão do rebanho e facilitando a procriação. 

Já na inseminação artificial, há a introdução mecânica do sêmen no aparelho genital da 

fêmea (vaca ou novilha) durante o período do cio, no período do apetite sexual e da fertilidade 

da fêmea. 

Na transferência de embriões, ocorre que esses, com sete dias de vida, produzidos em 

vacas geneticamente superiores (PO), são transferidos para vacas comuns, chamadas receptoras 

ou barrigas de aluguel, para isso, é necessário que as receptoras estejam saudáveis no sétimo 

dia após o cio para levar a gestação até o fim (termo). 

A fecundação in vitro consiste no processo laboratorial da união dos espermatozoides 

(para que ocorra a união das células masculina e feminina, elas são mantidas em cultivo por, 

em média, 22 horas. Quando se fundem, essa estrutura será denominada embrião (zigoto); os 

embriões passam, então, para a fase de cultivo, que dura sete dias. Nesse período, o embrião se 

desenvolve até atingir o estágio de blastocisto, propício para realizar a transferência ou o 

congelamento com os óvulos; são utilizadas palhetas de sêmen comerciais para a fecundação). 
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Após, o sêmen é diluído para selecionar os espermatozoides que estejam em melhores 

condições, os mesmos serão colocados em contato com o óvulo. Com uma única dose de sêmen 

é possível fecundar os óvulos de até 20 doadoras. Da coleta até a transferência decorrem oito 

dias. 

Têm-se que a integração da aspiração folicular e da fecundação in vitro permite obter 

duas prenhezes por vaca semanalmente ou 110 prenhezes por ano, produção cinco vezes maior 

que a da transferência de embriões convencional. Porém, o custo da fecundação in vitro, da 

compra de sêmen, é muito alto, ocasionando disparidades na produção de pecuaristas 

brasileiros, impactando a dimensão da circulação da cooperação em atender ao produtor menos 

capitalizado. 

Ainda em relação ao melhoramento genético, “instituições como a Universidade Federal 

de Minas Gerais, a Universidade Federal de Viçosa, a Embrapa, entre outras são responsáveis 

pela evolução e busca pelo melhor desempenho do gado bovino através do cruzamento genético 

entre raças e inseminações artificial” (ARACRI; MOREIRA, 2010, p. 80). 

 A circulação do produto bovino ocorre com a aproximação dos pecuaristas dos diversos 

caminhos que culminam em experiências e conhecimentos que contribuem com a bovinocultura 

nacional. E um dos meios que alavancam, divulgam uma marca, ideias e projetos/realizações 

foram e são as exposições agropecuárias, os leilões (agregados as feiras pecuárias), que 

proporcionaram um vigor ao mercado ao juntarem negócios e “lazer” (laços sociais). Fatos que 

são reflexo de um contexto histórico: “no Sudeste brasileiro, o pregão público de animais 

deslanchou no final da década de 1970” (FORTES; YASSU, 2009, p.48). Fator importante nas 

inter-relações do circuito espacial produtivo. 

Forte e Yassu (2009, p. 48, grifos dos autores) citam que: 

 

leiloeiros gaúchos como Trajano Silva e Jarbas Knorr implantaram os leilões no Brasil 

central. E que a prática gaúcha se apaulistou – dois leiloeiros se revezando no 

palanque numa apregoação em ritmo de locução de partida de futebol com o som no 

último volume. O modelo se propagou. Os remates se revelaram a porta de entrada da 

pecuária a muitos empresários e executivos urbanos a partir de então” [...] “Passaram 

a fazer parte do vocabulário da pecuária expressões bem peculiares, às vezes distantes 

de seus significados originais, como “defesa” (quando o lance final é dado pelo 

próprio vendedor do animal), “pisteiro” (auxiliar do leiloeiro na captação de lances) e 

“mapa” (relatório final das vendas). 

 

Com o aumento dos leilões e das exposições na década de 1980, buscou-se um 

aprimoramento no aumento da demanda por informações mais científicas sobre os reprodutores 

apresentados nas pistas e nos parques agropecuários. O que fez com que em 1986 houvesse 

mudanças na legislação, pelo Ministério da Agricultura, quanto ao melhoramento genético, 
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permitindo o ingresso no país de programas que envolvessem mais raças. E outro marco é que 

passou para a Embrapa o Arquivo Zootécnico nacional, saindo o primeiro sumário de 

reprodutores (a matéria-prima para essa primeira publicação surgiu das provas de ganho de 

peso)27.  

Em 1990 foram ampliados e houve um enfoque nos programas de melhoramento, que 

outrora eram restritos a animais registrados em associações, ou seja, eram mais fechados. O 

Certificado Especial de Identificação e Produção (CEIP) passou a abranger projetos com 

animais cara limpa (sem registro).  

Outro fato consiste na avaliação para emissão de CEIP e DEPs. A avaliação é feita pelo 

Ministério da Agricultura e se refere aos melhores exemplares de cada programa, com intenção 

de determinar essa classificação a partir de uma avaliação genética, como peso em diversas 

idades, musculosidade e fertilidade. E as Diferenças Esperadas na Progênie (DEPs) dos 

reprodutores utilizados nos rebanhos fazem trabalho específico para identificar touros jovens 

melhorados que os projetos costumam divulgar. 

 

Uma contribuição pecuária brasileira e que conta com dezenas de sumários de 

reprodutores, onde os programas visam animais compactos, de porte mediano, 

precoces, também levando em conta a qualificação da carcaça e adaptados ao clima e 

ao manejo predominante na pecuária brasileira – criação a pasto com suplementação 

de sal mineral. Uma característica evidente é que o cruzamento industrial e suas 

repercussões na seleção do zebu alavancaram a precocidade para abate até a era de 

dois anos e meio (no capim) e propiciaram aos projetos os superprecoces, também 

abatidos com 16 a 17 arrobas, mas com apenas 14 ou 15 meses de idade (FORTES; 

YASSU, 2009, p. 49). 

 

Com essa nova difusão de informações, a indústria de genética, a partir da década de 

1970, acelerou e se especializou, como por exemplo, no ramo da inseminação artificial, 

contribuindo para o desenvolvimento dos projetos de cruzamento industrial na década de 1990, 

em que fêmeas zebuínas recebem sêmen de touros de raças europeias, com o objetivo de que 

as crias apresentem o chamado vigor híbrido e proporcionem uma maior velocidade de ganho 

de peso a partir da diferença da origem genética dos pais. 

 

Têm-se que nos projetos denominados comerciais, o manejo com estação de monta 

definida – em que se utiliza a inseminação e os touros cobrem as vacas em períodos 

determinados, aumentou a eficiência reprodutiva, com maior natalidade. Nos 

rebanhos de ponta, os selecionadores recorrem às tecnologias de transferência de 

embriões e de fecundação in vitro para multiplicar a qualidade zootécnica dos animais 

superiores. Tecnologias que até pouco tempo pertenciam ao universo da ficção 

 
27 Esses testes foram um desdobramento de didáticos concursos de bois gordos promovidos no interior paulista 

nas décadas de 1930 e 1940 e que ganharam consistência de prova a partir da década de 1970 (FORTES; YASSU, 

2009, p. 48). 
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científica se aproximam do dia a dia das fazendas – clonagem, marcadores 

moleculares. (FORTES; YASSU, 2009, p.50-51). 

 

O novo milênio intensificou tudo isso, por meio de cursos como o de noções em 

morfologia e julgamento de zebuínos pela ABCZ, com o Registro Genealógico de Zebuínos, 

programas como Pró-Genética, PMGZ (Internacional e Genômica) e PNAT (Programa 

Nacional de Avaliação de Touros Jovens). Além de outros programas da ABCZ, como: 

Programa Carne de Zebu; Campanha Carne e Zebu; Tá na Mesa do Brasil; Produz; e Bolsa 

Mercadoria. 

De acordo como Aracri e Moreira (2010), há também exemplos como Nutron e Serrana, 

que são fábricas e centros de pesquisas que se encontram instalados no Estado de São Paulo e 

que assumem o papel de polo irradiador de conhecimento, tecnologias e produtos para 

bovinocultura de corte para todo o país. 

E não é diferente em Goiás, com as ações das Associações, em específico, a Associação 

Goiana do Tabapuã (localizada em Goiânia) – seção 4. Esses fatores possibilitam especializar 

o(s) produto(s), que se dissemina(m), construindo uma rede pelos produtores mais 

capitalizados, que direcionam a dinâmica, movimentando os círculos da cooperação que 

formam o circuito espacial produtivo da bovinocultura. “A concentração e a atração dos agentes 

do setor criam as sinergias necessárias para garantir uma condição favorável à especialização 

territorial na oferta dos modernos serviços voltados à reprodução artificial de bovinos” 

(PEREIRA, 2012, p. 21). 

A pecuária, que não obtinha desenvolvimento representativo em relação ao setor 

agrícola, passa, a partir do processo de melhorias nas técnicas, a ter resultados favoráveis. Isso 

só foi possível devido ao melhoramento genético do gado, à suplementação alimentar e à 

utilização de tecnologias para maior produtividade de seu produto, o leite, com a ordenha 

mecanizada, o emprego do “tanquinho” para refrigerar o leite in natura, os testes de qualidade 

do produto, entre outras ações. 

Por fim, entende-se que o melhoramento de raça pode ser visto pela lógica da dinâmica 

espacial, pois articula esse setor ao círculo de cooperação pelo movimento de como se dá a 

produção animal, interligando produtores aos centros de cooperação do circuito. 

Mas não foram apenas os fatores genótipos e fenótipos que foram propulsores do 

desenvolvimento das atividades da pecuária bovina brasileira, da bovinocultura e da variedade 

de raças, como o Tabapuã, outros elementos culminaram na junção para o desenvolvimento de 

tal setor. 
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1.3.3 A articulação do círculo de cooperação a jusante – os frigoríficos  

  

O circuito produtivo da bovinocultura é formado por duas grandes estruturas produtivas 

- uma organizada para produzir leite e outra para produzir carnes. Essa divisão está se 

acentuando com as especializações das estruturas produtivas, ou seja, está cada vez mais se 

organizando um setor especializado em carnes e outro em leite. O comum, por muito tempo, 

foi a existência de uma pecuária mista, produtora de leite e carnes na mesma unidade produtora. 

Esse fato decorre do processo de formação da pecuária nacional. Nesse sentido, Barbosa (s.a., 

p. 1) sintetiza:  

 

Os bovinos chegaram ao Brasil trazido pelos portugueses no período colonial. 

As raças eram europeias da subespécie Bos taurus taurus que aqui tiveram que 

se adaptar ao clima tropical, e isso ocorreu através de mutações. Essas 

mutações legaram ao Brasil quatro raças hoje reconhecidas: Caracu, Crioula-

lageana, Curraleiro Pé-Duro e Pantaneira. As características dessas raças são 

úteis para a seleção genética das demais raças existentes e exploradas 

economicamente no Brasil pertencente às subespécies Bos taurus taurus e Bos 

taurus indicus, esta última é conhecida popularmente como zebuína. O gado 

Zebu chegou ao Brasil na segunda metade do século XIX, vindos da Índia, 

país com condições ambientais semelhantes às brasileiras.  

 

Esse processo de cruzamento natural entre as raças vindas do período colonial foi 

multiplicando o rebanho, que por sua vez se expandiu pelo territorial nacional. Quando se 

observa o crescimento do rebanho brasileiro, do Centro-Oeste e de Goiás fica evidente que o 

marco do seu aumento será a partir de 1970, período marcado pela ampliação do rebanho da 

raça Nelore que, hoje, compõe aproximadamente 80% do rebanho nacional.  

O rebanho Nelore brasileiro descende de poucos genearcas, a grande maioria importada 

da Índia no início da década de 1960. O uso contínuo desses genearcas e de seus descendentes 

acarreta uma questão importante relativa ao aumento da endogamia. Isso implica uma atenção 

imediata dos criadores para que a raça não perca as vantagens que a destacam no país, a 

rusticidade, a produtividade e a fertilidade (FERRAZ; ELER, 2010). As linhagens utilizadas 

com maior frequência são Karvadi, Taj Mahal, Golias, Godhavari, Rastã, Akasamu e Padhu, 

Lemgruber e Nova Opção (OLIVEIRA et al., 2002).28  

Esse crescimento, representado na Tabela 5, foi alavancado pela ocupação do Cerrado 

e pela implantação de várias espécies de braquiárias, como já foi descrito.  

 
28 Disponível em: https://www.comprerural.com/nelore-pai-da-pecuaria-brasileira/. Acesso em: 20/08/2021. 
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Tabela 5 - Rebanho bovino de 1974 a 2019 

  1974 1984 1994 2004 2014 2019 

Brasil 92.495.364 127.654.597 158.243.229 204.512.737 212.366.132 214.893.800 

Centro-

Oeste 

22.891.826 40.754.797 53.419.853 71.168.853 71.234.141 74.251.340 

Goiás 10.976.757 20.003.725 18.397.064 20.419.803 21.538.072 22.785.151 

Fonte: IBGE (2021). 

 

Os dados mostram que nos últimos 50 anos o rebanho mais que dobrou nas três escalas 

– nacional, regional e estadual. O fato de a raça nelore estar voltada, especialmente, para a 

produção de carne vai impulsionar o setor frigorífico, colocando o Brasil em 2021 como maior 

produtor de carne bovina do mundo. Essa inserção vai ser articulada pela formação dos players 

exportadores.         

É importante destacar que essas transformações foram se intensificando, pois até 

meados do século XX, na primeira fase técnica da pecuária goiana, o estado de Goiás não 

dispunha de indústria fria artificial, a carne consumida provinha de matadouro municipal, 

charqueada, e dos próprios estabelecimentos rurais (currais). Na segunda fase técnica instalam-

se os frigoríficos em Goiás, produzindo carne para o mercado doméstico e, posteriormente, 

externo. Desse momento em diante o transporte do gado vivo passa a ser feito, principalmente, 

por “caminhões-gaiolas” nas rodovias. 

Aqui fica claro que o círculo de cooperação e o circuito da produção estão conectados 

entre si, retroalimentam-se, pois conforme o rebanho bovino cresce, ele atrai diferentes 

indústrias de carne. A escolha da localização de uma indústria processadora de carne bovina é 

uma decisão tomada pelos seus dirigentes, que avaliam diferentes fatores, como oferta de 

matéria-prima, mercado consumidor e transparente. A decisão é ainda influenciada por políticas 

do Estado, que atua como agente de transformação da pecuária bovina no espaço rural, assim 

como no espaço urbano-industrial. 

Na Figura 8 apresenta-se a localização das plantas industriais de exportação de carne, 

segundo a ABIEC (2021), os principais frigoríficos que atuam em Goiás, sendo eles: JBS, 

Marfrig, Minerva, Plena Alimentos, Mataboi, Frigol e Beauvallet. Oliveira (2015) destaca três 

grupos que controlam parte da engorda/confinamento do mercado interno e também da 

exportação da carne in natura, animais vivos e produtos industrializados. O autor explica os 

papéis desses três grupos econômicos: 

 

A empresa monopolista mundial JBS S/A, pertence ao grupo Friboi e tem capital 

aberto na BM&FBovespa. É controlada pela família Mendonça Batista através da FB-

Participações S/A com 40,93% em 16/07/2015 segundo a BMFBVESPA. Tem 
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também, a participação do Bndes Participações S/A Bndespar com 23,19%, Caixa 

Econômica Federal 10,07%, Banco Original S/A 0,18%, Outros 23,69%, Ações em 

Tesouraria 1,95%. (BMFBOVESPA, 2015). 

(...) Em 2013, a JBS Couros possuía também, vinte e duas unidades industriais, sendo 

treze de couro Wet Blue (...) O grupo Friboi, possui também, a empresa JBS Higiene 

e Limpeza especializada na produção de sabonetes em barra, sabão, glicerina e massa 

base para sabonetes. Detêm as marcas Minuano, Albany, Nutre, Cass, Smuff, OX, 

Francis, Karina, Neutrox, Kolene, Tano Tom, Hydrata e Phytoderm. (JBS, 2013) O 

grupo possui ainda, duas unidades de produção de biodiesel a partir do sebo bovino, 

e conta com as seguintes unidades de confinamento/capacidade: Nazário/GO (19.500 

cabeças); Aruanã/GO (42.000 cabeças). 

(...) A Marfrig Global Foods S/A é a segunda empresa monopolista do setor de carnes 

de bovinos e ovinos. O controle acionário pertence a Marcos Antônio Molina dos 

Santos (2,92%), Márcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos (2,61%), Mms 

Participações S/A (27,76%), Bndes Participações S/A (19,63%), Skagen As. (5,61%), 

outros (41,38%) e ações tesouraria (0,09%).  

(...) O terceiro grupo econômico no segmento de carne bovina no país é a empresa 

monopolista Minerva Foods S/A. Trata-se de mais uma empresa nacional da família 

Vilela de Queiroz, que desde 1992, constituiu o grupo Minerva Foods. Tem capital 

aberto em bolsa e em 2016, era a família que tinha o controle acionário através da Vdq 

Holdings S/A (26,31%), Salic (UK) Limited (19,95%) fundada pelo rei da Arábia 

Saudita, BRF S/A (12,09%), Fmr Llc (5,82%) (Fmr Llc - Fidelity Management and 

Research ou Fidelity Investments é uma corporação multinacional norte-americana do 

setor financeiro) e outros (35,83%). 

(...) O Frigorífico Minerva é o maior exportador de gado vivo do país e o segundo 

maior exportador de carne, além de couro, processamento de proteínas bovina, suínas 

e aves. Formam o grupo Minerva, as empresas Minerva Casings, Minerva Biodiesel, 

Minerva Leather, Minerva Beef Shop, Minerva Live Cattle Exports e Logística 

Minerva. 

Além, destes três principais grupos monopolistas no setor de carne bovina, há 

também, os seguintes frigoríficos no país:(...) Mataboi (unidade Santa Fé de Goiás). 

OLIVEIRA, 2015, p. 339-360). 
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Figura 8 - Localização das plantas frigoríficas em Goiás 2021

 
Fonte: ABIEC (2020), IBGE (2018). 

Org.: Pelisson, 2020. 
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A localização das unidades processadoras de carne próximas aos produtores rurais 

facilitou o transporte do gado e diminuiu o estresse dos animais devido ao menor deslocamento, 

o que permitiu um melhor aproveitamento da carcaça. Mas distanciou os frigoríficos dos portos 

e aumentou a demanda por condições de transporte da carne refrigerada até o consumidor. 

O transporte rodoviário é o modal mais utilizado na cadeia produtiva do gado de corte 

atualmente, tanto no transporte de animais dos estabelecimentos rurais para as indústrias 

processadoras de carne bovina, como dos frigoríficos para o mercado interno ou até os portos, 

de onde os conteiners de carne são embarcados para os mercados externos. Em território 

nacional, as estradas e as rodovias são as principais vias de circulação da pecuária. 

Dentro do estado, a proximidade da malha viária (estradas) ainda é um fator de suma 

importância para a localização dos frigoríficos, seguido da proximidade das regiões 

consumidoras e/ou produtoras de gado. A proximidade das regiões produtoras de gado reduz 

os problemas de transporte da matéria-prima e permite melhor aproveitamento do gado para 

abate, enquanto a proximidade dos centros consumidores diminui os gastos com o transporte 

refrigerado da carne já processada. 

No período de industrialização, na segunda fase - técnica produtiva -, a pecuária goiana 

constitui-se como um importante mercado consumidor de produtos industriais, o que inclui 

máquinas e instrumentos agrícolas, fertilizantes e corretivos do solo, sementes melhoradas 

industriais, resíduos da agroindústria etc. Por sua vez, oferece matéria-prima para diversas 

indústrias, principalmente da carne. 

No caso das empresas JBS, Marfrig e Minerva, como pontua Onofre Neto (2014), há 

uma multilocalização devido a ampliações do parque industrial, de forma geral, em diferentes 

municípios e estados, permitindo aos frigoríficos estarem mais próximos de fornecedores e 

clientes. 

Com isso, a territorialidade nacional levou ao controle de espaços e também a uma 

ampla atuação no mercado interno, sendo que as empresas começaram a processar carnes em 

unidades próximas às regiões produtoras, diminuindo a distância dos locais de criação até as 

plantas industriais, ao mesmo tempo em que ficaram próximas dos mercados consumidores 

locais e regionais. 

Outra questão também é a sanitária, por implicar na exportação de carne, principalmente 

fresca, tendo que ser embarcadas peças industrializadas. Houve um conflito entre o combate à 

doença com vacinação (como a aftosa), inspeção em rebanho e fechamento de mercado (de 

compra). Esses fatores geram questões relativas à qualidade de produção e sanitárias, além delas 
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há também a da fiscalização, pois, desde 1970, o Serviço de Inspeção Federal (SIF) realiza o 

acompanhamento mais detalhado do abate nos frigoríficos (FORTES; YASSU, 2009, p. 27). 

Forte e Yassu (2009, p. 27) pontuam que, depois,  

 

 

no fim dos anos 80 e no início da década de 90, houve abandono do mercado por 

falência ou saída dos maiores abatedouros e também exportadores de carne – nomes 

como Swift-Armour, Moran, Bordon, Kaiowa e Anglo. Embora apenas embarcassem 

carne industrializada, as empresas conheciam o caminho das pedras do mercado 

externo [...] E no lugar, entraram outros abatedouros, como JBS-Friboi, Bertin, 

Minerva e Mafrig, para citar alguns dos mais conhecidos atualmente. A entrada dos 

novos empresários, que foram atrás da matéria-prima, mudou o mapa dos frigoríficos 

do mundo. Além do layout atualizado, que permite mais eficiência no abate e no 

desmonte do boi, as maiores indústrias brasileiras não se limitam ao abate e à limpeza 

da carcaça. Aplicaram-se ao conceito de linha de produção. 

 

Com o avanço da técnica e o aprimoramento dos meios, as indústrias acompanhadas 

pelo SIF foram se adequando para exportar com a finalidade de atender às legislações sanitárias 

existentes e tendo as condições que vigoram nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e no Chile 

como exemplo, conquistando mais espaço no concorrido mercado mundial. 

“Um paradoxo: em relação aos maiores produtores de carne do mundo, a vantagem do 

Brasil é o caminho a percorrer em tecnologia. Enquanto outros países alcançaram o limite do 

crescimento na produtividade, a pecuária brasileira tem uma grande folga para melhorar o 

desempenho” (FORTES; YASSU, 2009, p. 27). 

Assim, houve a necessidade de melhorar o manejo e a qualidade dos pastos, 

consequência de uma maior produção. Outro fator favorável à pecuária brasileira é o clima, que 

contribui para o cultivo do “boi de capim”. Porém, há períodos de estiagem (seca), e uma das 

alternativas é o sal proteinado, que resolve o problema da seca com a sua difusão, o que permitiu 

o aproveitamento do capim como feno-em-pé29 na entressafra. Atualmente, boa parte dos 

rebanhos brasileiros recebe suplementação mineral.  

“Além do grande potencial de produção, a pecuária de corte nacional tem uma outra 

vantagem: o seu mercado interno. O Brasil está entre os países de alta demanda do produto” 

(FORTES; YASSU, 2009, p. 27). 

Um outro aspecto no círculo de cooperação que pode ser observado são as políticas que, 

além da normatização – base para a funcionalidade e organização espacial -, podem estimular 

ou restringir a atividade. No item a seguir apresenta-se algumas das políticas que tiveram 

impactos na cooperação do circuito produtivo da pecuária goiana.     

 
29 Consiste numa área ou conjunto de pastos antes do final da estação chuvosa visando ao acúmulo de forragem 

para pastejo direto no período mais crítico de produção de forragem (seca, frio) (EMBRAPA, 1998). 
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1.3.4 A repercussão das políticas públicas para expansão da pecuária em Goiás 

 

A pesquisa buscou, no processo histórico, os fatores que causam impactos na economia 

agropecuária (ESTEVAM, 2004), principalmente com a pecuária bovina (GALLI, 2005), 

delimitando a análise para as raças trazidas da Índia (zebuínas) e que no Brasil passaram por 

cruzamentos e melhoramentos genéticos para se adaptarem e darem melhores rendimentos 

(como longevidade, adaptação às condições climáticas, maciez da carne, qualidade, aumento 

na produção de leite30, por fim, atender aos parâmetros de qualidade), de acordo com as 

condições geográficas brasileiras. 

 

1.3.4.1 Primeiro período: expansão da pecuária bovina pelo território brasileiro 

 

A invenção do Brasil produzida nas disputas entre os reinos da Espanha e Portugal é 

sem dúvida um dos fatos mais importantes na passagem do século XV para o XVI. Esse fato 

foi o que possibilitou a produção do espaço do que viria ser o Brasil após o século XVI. Da sua 

invenção a sua produção a pecuária contribuiu muito, mesmo que seja tomada como uma 

atividade complementar. Como mostra a literatura, “os primeiros bovinos vieram da Península 

Ibéria e da Ilha de Cabo Verde, sendo a maioria de gado europeu (Bos taurus), embora já 

houvesse mestiços de gado zebu”, segundo Silva, Boaventura e Fioravanti (2012, p. 34). 

Na metade do século XVI, a corte real incentivava a exportação de gado para o Brasil. 

Assim, a cultura pecuária foi sendo impregnada na cultura local. “Além de gado, especialistas 

da Europa foram trazidos ao Brasil para a confecção e uso dos ‘carros de boi’, que foram 

fundamentais para o transporte de pessoas, mercadorias e para a edificação de cidades” 

(SILVA; BOAVENTURA; FIORAVANTI, 2012, p. 34, grifos dos autores). 

O bovino brasileiro então não é oriundo da fauna brasileira, descende basicamente da 

Europa (Bos taurus taurus) e da Ásia (Bos taurus indicus). Segundo Adas (1983, p. 240),  

 

Os primeiros bovinos foram introduzidos na Capitania de São Vicente (São Paulo) em 

1534, enviados de Portugal por Dona Ana Pimentel, esposa e procuradora de Martim 

Afonso de Sousa. Em 1535, Duarte Coelho introduziu os bovinos em Pernambuco; 

posteriormente outros donatários fizeram o mesmo.  

 

 
30 Entende-se aqui a diferença na produção de leite em uma vaca de origem europeia de uma zebuína, mas a 

importância se dá pela habilidade materna, no processo de cria, por exemplo. 
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Conforme Medeiros (1970), em 1701, a criação de gado só poderia ser realizada a dez 

léguas da costa devido à publicação de uma carta régia proibindo a criação de gado no litoral 

para evitar que esse estragasse as plantações de cana-de-açúcar, consequentemente, a criação 

deslocou-se para o interior do território brasileiro31.  Essa restrição, de alguma forma, estimulou 

a expansão da pecuária para os vales dos rios no sertão, especialmente do rio São Francisco e 

dali para o Piauí, que se tornaria o principal centro da pecuária sertaneja.    

Ainda sobre a expansão da pecuária, Texeira e Hespanhol (2014, p. 29) afirmam que, 

com o deslocamento de populações por causa da expansão da atividade mineradora em áreas 

pertencentes aos atuais estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, formava-se um mercado 

consumidor de carne, leite e couro. “À busca por áreas de mineração, por minérios e a captura 

de índios foram catalisadores do processo de interiorização dos rebanhos bovinos no Brasil 

Colônia” (SILVA; BOAVENTURA; FIORAVANTI, 2012, p. 36). 

Os autores ainda complementam afirmando que a pecuária se desenvolveu 

significativamente, chegando a ocupar posição de destaque, inclusive com a exportação para 

áreas de mineração nos séculos XVIII e XIX. Porém, em se tratando de desenvolvimento 

técnico, a pecuária brasileira nos períodos colonial e imperial se manteve em precárias 

condições, apesar do aumento no seu efetivo. Segundo Silva, Boaventura e Fioravante (2012, 

p. 36),  

Considerando os aspectos evolutivos, sabe-se que os bovinos que deram origem às 

raças locais brasileiras vieram de Espanha e Portugal e que os seus deslocamentos, 

pelas diferentes regiões do país, determinaram processos de seleção natural de 

distintas populações, adaptadas às condições locais. É importante salientar que raça 

ou população é o produto de evoluções e adaptações ao longo de séculos, com 

diferentes pressões de seleção impostas pelo clima, enfermidades, disponibilidade de 

alimento, além de critérios estabelecidos pelo homem. Portanto, a formação de uma 

raça está associada à perda de diversidade gênica, nos estágios iniciais, e, 

posteriormente, à concentração e fixação de algumas características específicas. 

 

A pecuária, demarcada nestes quatro séculos, destacada nessas poucas passagens, vai 

assumir maior importância como atividade autônoma no século XX. Essa forma de 

entendimento acaba acompanhando a interpretação dos ciclos da economia, baseada na 

compreensão de que a cana-de-açúcar, o ouro e o café foram as principais atividades que 

marcaram a produção do espaço brasileiro nesse longo período. Entretanto, sua importância 

 
31 Resumindo os acontecimentos históricos de uma forma simples, pode-se dizer que os portugueses transportaram 

animais para o Brasil após a descoberta desse por Pedro Álvares Cabral. Os primeiros bovinos chegaram ao país 

juntamente com outros animais domésticos apenas em 1533, na Expedição de Martin Alfonso de Souza, que 

resultou na fundação da primeira grande abundância de bovinos no litoral brasileiro e em todas as Capitanias 

Portuguesas. De forma análoga aos conquistadores espanhóis, os portugueses partiam majoritariamente do Sul de 

Portugal, do Cabo de São Vicente no Algarve, e efetuavam paradas para abastecimento nas Ilhas Atlânticas sob 

seu domínio, especialmente Madeira e Cabo Verde (SILVA; BOAVENTURA; FIORAVANTI, 2012, p. 34). 
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regional dinamizou regiões como: o sul do Brasil, o sertão nordestino e o pantanal Mato-

grossense.          

 

 

1.3.4.2 Segundo período: século XX e a refuncionalização do espaço herdado, a nova 

dinâmica espacial 

 

Medeiros Neto (1970), referindo-se à modernização da pecuária brasileira, revela que 

os primeiros aspectos da transformação na produção apareceram a partir de 1920, período em 

que a pecuária nacional principia a conhecer novos métodos criatórios, vivencia a melhoria das 

técnicas de zootecnia e veterinária e das práticas para o controle de epidemias. 

Para Fortes e Yassu (2009, p. 31, grifos dos autores), o desenvolvimento da pecuária 

brasileira ocorre em três momentos, que denominam de “As três Ondas”:  

 

Para entender com mais vagar como esse rebanho se esparramou pelo país, praticando 

“o milagre da ocupação” do território brasileiro, é preciso observar o fenômeno das 

“três ondas pecuárias”. Para isso, é necessário entrar no túnel do tempo e chegar à 

primeira metade da década de 1960 (FORTES; YASSU, 2009, p.32, grifos dos 

autores). 

 

Esse período ficou caracterizado como o início da proliferação de programas de 

financiamento do setor rural, regados a juros subsidiados e a incentivos fiscais. “Com esse 

estímulo, acentuado pelo movimento político que instaurou um regime militar em 1964, foi 

rápida a ocupação dos cerrados com braquiária decumbens a partir da década de 1970” 

(FORTES; YASSU, 2009, p.32). 

Da década de 1960 até 1980, para Aúrelio Neto (2014), “o espaço rural passou por uma 

acelerada modernização da produção agropecuária”. Ainda na década de 1960 há a proibição 

da importação de bovinos da Índia, que aconteceu em 1964. “Em que pese a importação de 

pouco mais de 6.200 espécimes da índia até 1962” (LOPES; REZENDE, 1984, p. 198 apud 

PEREIRA, 2012, p. 16), em breve o rebanho nacional (a maior parte) seria composto por 

animais com sangue zebu, puros ou mestiços, pois “estavam dadas as condições para que as 

atividades de seleção e melhoramento de animais ocorressem a partir do próprio território 

brasileiro” (PEREIRA, 2012, p. 16). 

No século XX, Teixeira e Hespanhol (2014, p. 30) descrevem que no período de 1960 

a 1980, de acordo com os dados do IBGE, houve ampliação da área ocupada com pastagens no 

Brasil, elevando-se de 122,3 para 175,5 milhões de hectares. Isso por que: 
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Inicia-se com a primeira grande onda migratória moderna que ocorreu para Moto 

Grosso do Sul, para Goiás e para o triângulo Mineiro. Aproveita-se a água dos bons 

córregos e formavam-se represas e bebedouro circulares, alimentados por bombas. No 

caso do Mato Grosso do Sul, o desafio era escoar, do Pantanal, os bois destinados à 

engorda na serra. O gado, naquela época, ia para o planalto a partir de três anos. A 

maior dificuldade era vencer as águas e a falta de estradas do Pantanal, o que exigia 

estudar rotas para encurtar a viagem. Só mesmo os burges da região sabiam das trilhas 

(FORTES; YASSU, 2009, p.32). 

 

E, em 1967, o governo federal criou o Conselho Nacional de Desenvolvimento Pecuário 

(CONDEPE), pelo Decreto nº 61.105, de 28 de julho de 196732, que colaborou para a expansão 

do cultivo e de reformas de pastagens. PROPASTO, POLOCENTRO, PRODECER, PRONAP 

e PROPEC são programas que fomentaram o desenvolvimento da pecuária brasileira.  

O Programa de Desenvolvimento dos Cerrados - POLOCENTRO - iniciou-se em 1975.  

Foi uma política pública que objetivava incentivar os investimentos de produtores no Centro-

Oeste e teve a função de ser o precursor das empresas rurais como as conhecemos hoje. Ao 

fomentar a expansão da agricultura para o Cerrado esse programa criou as bases para o processo 

de integração lavoura/pecuária, que vai se estruturar a partir dos anos de 2000.        

O Programa de Cooperação Nipo-Brasileira de Desenvolvimento dos Cerrados - 

PRODECER - marca a fusão entre o capital privado e público, e, com isso, a inserção do capital 

internacional na agricultura “cerradeira”, dando suporte às condições necessárias à acumulação 

do capital. Ainda houve os programas voltados especificamente para a pecuária como, por 

exemplo, o Programa Nacional de Pastagens (PRONAP) e o Programa Nacional de 

Desenvolvimento da Pecuária de Corte (PROPEC), que visavam à criação de uma infraestrutura 

nas propriedades rurais, para estimular o desenvolvimento do setor (PINAZZA; ALIMADRO, 

2000, s.p.).  

Outras medidas e avanços foram ocorrendo, por exemplo, na década de 1970, o 

Ministério da Agricultura criou a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(Embrater), aprofundando a pesquisa rural. E, a partir de antigos institutos, foi criada, em 1975, 

 
32 “Compete ao CONDEPE: a) estabelecer a política de Desenvolvimento Setorial a que visa o Programa referido 

no artigo 3º deste Decreto e supervisionar a assistência técnica especializada que será prestada aos seus 

beneficiários finais; b) nomear os Diretores dos Programas Regionais; c) delegar atribuições e competências aos 

Diretores Regionais, nas suas respectivas áreas; d) aprovar os orçamentos de custeio que lhe forem submetidos 

pelos Diretores dos Programas Regionais; e) contratar, através do Secretariado Excutivo, os serviços técnicos 

necessários à execução do Programa, observando o disposto no art. 7º parágrafo único, letra "b"; f) manter os seus 

serviços administrativos, contábeis e estatísticos; g) terá o direito de contratar os serviços de especialistas que 

devotarão tempo integral no cumprimento dos deveres determinados pelo CONDEPE; h) requisitar pessoal ao 

Banco Central do Brasil, ao Banco do Brasil S.A. e a outras entidades públicas, inclusive Ministérios, de comum 

acôrdo com as respectivas administrações, respeitado o princípio do tempo integral; i) coordenar, através de 

gestões junto a outras entidades públicas ou privadas, as medidas necessárias à execução e êxito do Programa. 

Parágrafo único. O CONDEPE colherá todos os dados relevantes necessários à futura análise dos benefícios do 

Programa e fornecerá às entidades interessadas os índices de variação setorial de preços que lhe forem oferecidos 

pela Fundação Getúlio Vargas” (CAMARA DOS DEPUTADOS, 1967). 
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a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que entre as suas unidades tem as 

especializadas em pesquisas e desenvolvimento da pecuária como, por exemplo: Embrapa 

Pantanal, Embrapa Pecuária Sudeste; Embrapa Pecuária de Corte.  

No que se refere ao consumo de fertilizantes, em 1974, foi criado o Programa Nacional 

de Fertilizantes e Calcário Agrícola (PNFCA), vigorando até 1980, resultando na implantação 

de vários complexos industriais destinados à produção interna de fertilizantes e calcário 

agrícola, como citado por Aurélio Neto (2014), como exemplo, tem-se a Goiasfertil, localizada 

em Catalão, unidade industrial de rocha fosfática, que iniciou suas atividades em 1972. E em 

1975 foi instituído o Programa de Subsídios ao Preço de Fertilizantes (PROCAL) pela 

Exposição de Motivos nº 49, de 24 de março de 1975, e regulamentado pela Circular nº 249 no 

mesmo ano. E tinha por objetivo dar “desconto sobre o valor a ser pagos pelos produtores rurais 

ou cooperativas na aquisição de fertilizantes para utilização em suas explorações rurais, e 

subsídio de 40% sobre o financiamento decorrente da aquisição de fertilizantes” (AÚRELIO 

NETO, 2014).  Com a introdução das braquiárias no Cerrado houve novas aberturas de áreas 

para a pecuária e nessas novas áreas normalmente se usava fazer a correção dos solos com o 

calcário. Já o uso de fertilizantes não foi comum.     

Em 1977, almejando a consolidação de novas fronteiras, pela gestão Alysson Paolinelli, 

foi traçado um Plano Nacional da Pecuária em que as orientações consistiam “em matéria de 

sanidade, o essencial é trabalhar pela saúde do rebanho, e não simplesmente curar doenças. Para 

esse objetivo, tão importante quanto o manejo nutricional é o saneamento de dejetos da 

propriedade rural” (FORTES; YASSU, 2009, p.32 -33). Novos olhares para a pecuária vão 

assumindo o cenário brasileiro. 

No final dos anos 1980, os gaúchos se somaram a diversos outros migrantes paulistas, 

mineiros, goianos e baianos. Esta região, que a priori era basicamente agrícola por conta da 

topografia plana, passa a atrair o interesse de grandes grupos pela pecuária, atualmente 

expandindo a integração entre as duas atividades, lavoura e gado, culminado também nas 

questões de sustentabilidade, com a estratégia de utilizar a agricultura para recuperar campos 

degradados pela má exploração com rebanhos e com as pastagens também em resposta a áreas 

de agricultura com produtividade arruinada pela monocultura e pelo mau manejo. (sic) “A 

integração não sofre qualquer restrição. Aplica-se a qualquer região. Presta-se a propriedades 

de qualquer tamanho. Emprega vários graus de tecnologia” (FORTES; YASSU, 2009, p.34).  

Nesse processo de expansão da fronteira a pecuária cumpriu um papel no “amansamento das 

terras”, servindo em muitos casos de atividade intermediária entre a retirada da vegetação 

natural e a implantação das culturas.    
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Aurélio Neto (2014) explica que esses fatores articulados contribuíram para alguns 

avanços técnicos na pecuária nacional, respondendo aos estímulos provenientes do aumento do 

mercado consumidor e das oportunidades de exportações. Mas, apesar da importância naquele 

momento, não foram alterações de grande impacto se comparadas com as que ocorriam após a 

década de 1960, com as inovações tecnoprodutivas com as quais passamos para a pecuária 

semi-intensiva33. 

Entende-se, a partir do que foi constatado em Isard (1956), que o fator transporte pesa 

nessa “especialização geográfica”. Analisando a questão do transporte e a distância entre o 

produtor no interior do Brasil e os frigoríficos situados no litoral, Valverde (1985, p. 212) 

conclui que: 

 

Em decorrência disso, surgiram dois tipos de intermediários, entre o criador e o 

frigorífico, na comercialização dos bovinos: o recriador, que adquire bezerros, coloca-

os em pastos nativos e os vende já adultos; e o invernista, que organiza pastos 

plantados em terras florestais (invernadas), perto do local de abate, e vende o gado 

gordo aos frigoríficos. 

 

A constatação de Valverde ainda hoje é atual. Entretanto, o que ele define como 

intermediários nessa pesquisa está sendo considerado como fase dentro do circuito produtivo, 

como será demonstrado mais adiante. Em Goiás, no ambiente do Cerrado, essas fases, 

especialmente entre os produtores mais capitalizados, estão formando espaços especializados 

no âmbito dos produtores e/ou em municípios onde se concentram fases da pecuária.          

Observa-se então as transformações na organização da produção devido à técnica que 

ocasiona expansão da produção pecuária. Porém, para Teixeira e Hespanhol (2014, p. 31), há 

expansão na pecuária bovina nas últimas décadas deste século, pois houve um significativo 

crescimento do efetivo que não decorreu da melhoria do padrão tecnológico, mas da ampliação 

das áreas de pastagens. Segundo o IBGE, em mais de 90% dos estabelecimentos predominou a 

criação extensiva, em que o gado é criado solto nas pastagens plantadas, com pouco 

acompanhamento técnico-veterinário e reduzida incorporação de mão-de-obra. Uma das 

vantagens da pecuária bovina é que a mesma é uma atividade desbravadora de novas áreas 

devido a sua aptidão para ocupar áreas marginais e desenvolver-se em pastagens naturais. Daí 

a sua tendência de se deslocar para as regiões mais afastadas e menos desenvolvidas.  

 
33 Considera-se, conforme Silva (1992, p. 47-48), as práticas tecnoprodutivas como resultantes de uma nova 

organização produtiva para superar dificuldades presentes no sistema de produção, por meio do desenvolvimento 

científico de novas técnicas. Sua introdução provoca mudanças qualitativas na geografia da produção, marcada 

pelo aumento da flexibilidade do processo de produção, potencial de comando a distância, dispersão do processo 

produtivo e concentração da gestão (SILVA, 1992). 
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Carneiro (2014) menciona que à medida que essas regiões se desenvolvem a valorização 

das terras e a ampliação do mercado exercem pressão a favor de atividades comparativamente 

mais vantajosas, como a agricultura, que passa a ocupar as áreas de pastagens, deslocando-as e 

aos bovinos para áreas menos férteis ou menos adequadas à exploração intensiva, ou para áreas 

novas, desprovidas de infraestrutura econômica. Esse processo, “se por um lado é responsável 

pelos pequenos incrementos observados nos índices zootécnicos do rebanho nacional, por outro 

tem contribuído para a melhoria dos rebanhos e dos sistemas de produção que permanecem 

competindo pela ocupação de terras valorizadas” (CARNEIRO, 2014, p. 57). 

Esse conjunto de políticas públicas que incentivaram e subsidiaram a pecuária estimulou 

a produção e o melhoramento da qualidade do rebanho. Assim, tais políticas tanto agem no 

circuito de produção, como no círculo de cooperação.  

Esses contrapontos estruturam a pecuária bovina de Goiás, resultante de ações de 

expansão e ocupação do território goiano, da inserção da bovinocultura, das invernadas, da 

movimentação que é impulsionada pela cooperação, formando espaços especializados, onde o 

mercado (empresas) se aproxima para aumentar sua produtividade e atender às necessidades de 

consumo. Passa-se então à seção 2, em que se analisa a expansão da atividade em Goiás.   
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REGIONALIZAÇÃO DA PECUÁRIA BOVINA 

 

Considerando a espacialização e a evolução técnico-científica, passíveis de induzir 

novas regionalizações frente ao contexto socioespacial do Brasil e repensando a regionalização 

a partir do teoria do meio-técnico-científico-informacional, tem-se nesta seção a preocupação 

de elucidar o contexto regional da pecuária bovina em que se origina o Tabapuã, as conexões 

que estabelece com o estado de Goiás, para assim dar corpo às demais seções que 

operacionalizam os conceitos de circuito espacial produtivo e de círculos de cooperação da 

bovinocultura, traçando o panorama da pecuária bovina e a análise do pecuarista de Tabapuã. 

 

2.1 Regionalização da pecuária em Goiás: a formação de espaços especializados  

 

O estado de Goiás é representado pela Figura 9, que tem como tema o uso e a ocupação 

no estado e se refere aos mapas respectivamente de 2006 e 2017, anos em que foram publicados 

os dois últimos censos agropecuários. Com isso, é possível averiguar os usos do território com 

pastagem, cultivos, mineração, que regionalizaram determinadas atividades, podendo-se fazer 

um comparativo entre esse período de sobreposição, partindo da análise das movimentações e 

transformações das e pelas atividades, principalmente a pecuária bovina. 

Tem-se alguns dados estatísticos disponibilizados pelo IBGE que auxiliam nas 

interpretações das figuras como complemento, tais como: a população rural e urbana, 

correspondendo à população total residente de 6.003.788, sendo 5.420.714 urbanas e 583.074 

rurais (IBGE, 2010). Portanto, compreender a estrutura, como aponta Peixinho (2006), é um 

indicador de como se dá o acesso a terra. 

O autor ainda complementa que com a expansão da fronteira seria de se supor que o 

acesso fosse mais permissível aos pequenos produtores, porém, isso não ocorreu. “Conforme 

foi se desenvolvendo a apropriação da terra, a moldura que envolveu esse aprimorar-se foi a da 

concentração” (PEIXINHO, 2006, p. 126). 

Com isso, o autor evidencia que em Goiás as terras mais valorizadas estavam próximas 

às vias de transportes, no sudeste e no “Mato Grosso” goiano e no sudoeste, pelas próprias 

condições do seu processo de ocupação, pontuando alguns aspectos da valorização da terra, 

como a localização e o grau de fertilidade dos solos, pois os solos que tivessem uma fertilidade 

natural melhor, as chamadas “terras de cultura”, eram mais valorizados, sendo que os campos, 

as áreas de vegetação de cerrado propriamente dito praticamente não exerciam atratividade, 

nem para as atividades agrícolas, nem para a pecuária (PEIXINHO, 2006, p. 126). 
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Sobre a utilização das terras, de acordo com o censo agropecuário de 2006, houve 

redução de 23,6 milhões de hectares na área total dos estabelecimentos (há que se considerar 

nessas análises as áreas transformadas em unidades de conservação ou em terras indígenas). 

Nas áreas com matas e florestas contidas em estabelecimentos agropecuários, observa-

se uma redução na Região Centro-Oeste, concentrada basicamente no Estado de Mato Grosso, 

de 4,3 milhões de hectares. 

Para áreas com pastagens naturais, verificou-se uma redução na Região Centro-Oeste 

de 3,7 milhões de hectares, concentrada em Mato Grosso (menos de 1,8 milhões de hectares e 

2,0 milhões de hectares, respectivamente). 

Na categoria áreas de pastagem plantadas, constatou-se um pequeno aumento – quando 

se analisa o total Brasil – de 1,7 milhão de hectares; porém, ao se analisar os dados das Grandes 

Regiões e por Unidades da Federação, tem-se que há aumento nas regiões Norte e Nordeste. 

Porém, contrariamente, nas demais regiões, verificou-se redução nas áreas de pastagens 

plantadas. A região Centro-Oeste apresentou redução de 533 mil hectares ou menos 1,2% 

concentrados nos estados do Mato Grosso do Sul (981 mil hectares ou – 6,2%) e Goiás, com 

redução de 1,6 milhões de hectares (11,9%). O quantitativo final da região ficou balanceado, 

pois houve aumento de 21 milhões de hectares em Mato Grosso (14,1%). 

Os números indicam ter havido grande movimentação nesta modalidade de uso entre os 

estados, com deslocamento de áreas de pastagens para o norte do país. 

Sobre as áreas de lavouras, observou-se aumento em todas as regiões do País, revelando 

mais de 97 milhões de hectares ou 19,4%, conforme o Censo Agropecuário 1995-1996. A 

região Centro-Oeste correspondeu ao maior aumento, 4,7 milhões de hectares (63,9%), e todos 

os respectivos estados acusaram aumentos relativos importantes: Mato Grosso do Sul, 681 mil 

hectares (45,4%), Mato Grosso, 2,87 milhões de hectares (83,5%), Goiás, 1,1 milhão de 

hectares (48,3%) e Distrito Federal, com aumento de 26 mil hectares (37,1%). Nessa região 

constatou-se migração de áreas de pastagem para lavouras e também de áreas de matas para 

áreas de pastagens ou de lavouras. 

Essa visão geral é uma introdução à análise do estado de Goiás.  
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Figura 9 - Mapa de uso do solo goiano de 2006 e 2017 

 
Fonte:  LAPIG, IBGE. Org.: Pelisson (2021).
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 Ao analisar as figuras, verifica-se que a mesorregião Sul Goiano e mais 

especificadamente as microrregiões geográficas Sudoeste de Goiás, Vale do Rio dos Bois e 

Meia Ponte são os municípios com a maior concentração de culturas, com a presença dos 

bovinos também intensificada pela integração ILP e também está próxima de elementos da 

produção e da circulação, como frigoríficos. Observa-se ainda a intensificação de áreas de 

pastagens nas áreas de borda e centro do estado. 

Evidencia-se que o território goiano é muito diverso, marcado por formas 

geomorfológicas com depressões, planaltos e serras. A principal formação serrana do estado é 

a Chapada do Veadeiros, esses são fatores que vão direcionar a fixação da pecuária bovina pelo 

estado, como pode ser observado nas figuras supracitadas, em que se verifica um aumento das 

pastagens em relação aos usos do solo. Destaca-se que a agricultura, principalmente no sudoeste 

goiano, vem se expandindo por terras que outrora se destinavam à pecuária. 

Quanto à mineração, pode-se perceber uma singela representação, atividade que teve 

seu papel na inserção de bovinos no estado. De modo geral, é visível o quanto a vegetação 

diminuiu, principalmente nas áreas em que a intensificação ainda é maior. 

Os resultados permitem observar que, nos 11 anos decorridos entre as duas últimas 

operações censitárias, houve grande variação no uso da terra no Brasil. Avaliando-se a temática 

a partir de grandes grupos de tipos de utilização das terras, tem-se a seguinte situação mostrada 

na Tabela 6: 

 

Tabela 6 - Utilização das terras, segundo grandes grupos - Brasil - 2006/2017 
Grandes grupos de utilização 

das terras (há) 

Ano Diferença 

2006 2017 Absoluta Relativa (%) 

Lavouras permanentes 11.679.152 7.755.817 (-) 3.923.335 (-) 34,0 

Lavouras temporária (34) 48.913.424 55.761.988 6.848.563 14 

Pastagens naturais 57.633.189 47.323.399 (-) 10.309.789 (-) 18,0 

Pastagens plantadas (35) 102.408.872 112.174.148 9.765.275 10 

Matas naturais (36) 95.306.715 106.574.867 11.268.152 12 

Matas plantadas 4.734.219 8.658.850 3.924.631 83 

Fonte: IBGE, Censos Agropecuários 2006/201737. 

Verifica-se uma redução de 34% da área utilizada para lavouras permanentes e um 

acréscimo de 14% da área destinada a lavouras temporárias. Houve também redução de 18% 

 
34  Lavouras temporárias e cultivo de flores, inclusive hidroponia e plasticultura, viveiros de mudas, estufas de 

plantas e casas de vegetação e forrageiras para corte na data de referência.  
35 Pastagens plantadas em más condições por manejo inadequado ou por falta de conservação, e em boas condições, 

incluindo aquelas em processo de recuperação na data de referência.  
36 Matas e/ou florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal, matas e/ou florestas naturais 

e áreas florestais também usadas para lavouras e pastoreio de animais na data de referência. 
37 Nota: Data de referência: Em 2006, 31/12. Em 2017, 30/09. 
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da área de pastagens naturais, e um crescimento de 10% da área utilizada para pastagens 

plantadas. O Censo Agropecuário 2017 mostrou, ainda, elevação da quantidade de hectares 

destinados a matas naturais e plantadas, cujos percentuais foram, respectivamente, 12% e 83%. 

Cabe ressaltar que, em números absolutos, os totais dos dois grupos são bastante significativos, 

mesmo com o crescimento proporcional referente às matas plantadas. 

Com isso, as Figuras 9 e 10 demonstram a redução da vegetação em todo território 

goiano, a expansão das culturas (lavouras) para a microrregião de Quirinópolis e o aumento de 

área nas microrregiões de Pires do Rio e Catalão. Há um aumento também da mineração na 

porção noroeste do estado. Tais fatores explicam as transformações que vêm ocorrendo na 

utilização das terras goianas. 

As áreas de pastagem aumentaram significativamente, quando comparadas ao censo 

agropecuário de 2006, e isso fica explícito na Figura 10. 
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Figura 10 – Área em porcentagem (%) de pastagens por município em 2006 (esquerda) e 2017 (direita) 

 
Fonte:  LAPIG, IBGE. Org.: Pelisson (2021).
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Conforme os dados presentes, evidencia-se que há uma variação no percentual das áreas 

destinadas ao uso de produção rural que chega até 85,3%. Esses dados decorrem, especialmente, 

de duas situações: a) da área ocupada pela atividade e b) do tamanho do território do município. 

Isso não significa que esses municípios detêm os maiores rebanhos, como será demostrado mais 

adiante. A importância dos dados é mostrar que há um nível de monopolização do território 

pela atividade. Isso vai impactar na dinâmica desses municípios. 

Para mencionar alguns municípios que têm a maior concentração de áreas de pastagens 

em Goiás destacam-se alguns núcleos que se sobressaem na organização espacial da pecuária. 

O ranque desses municípios começa por Adelândia, localizado na microrregião de Anicuns, no 

centro do estado de Goiás. Esse município tem 76% do seu território, de um pouco mais de 

1.153 hectares, ocupado por pastagens. São Luiz de Montes Belo, igualmente localizado na 

microrregião de Anicuns, tem 77% do seu território, de aproximadamente 8.294 hectares, 

ocupado por pastagens. Esse núcleo de municípios, todos na microrregião de Anicuns, tem suas 

áreas territoriais com mais de 65% ocupadas com pastagens. No sul do estado há outro núcleo 

formado pelos municípios de Aporé, Itarumã, Caçu, Paranaiguara e Itajá, todos com seus 

territórios ocupados com mais de 68% por áreas de pastagens.   

Na Mesorregião Noroeste do estado, na microrregião Rio Vermelho, concentra-se outro 

núcleo importante, mas com territórios municipais maiores, com é o exemplo de: Itapirapuã, 

Novo Brasil, Jussara, Santa Fé de Goiás, Montes Claros de Goiás, Diorama, entre outros, que 

têm mais de 50% dos seus territórios ocupados com pastagens.  

Ainda na Mesorregião Noroeste, mas na microrregião São Miguel do Araguaia, existe 

mais um núcleo de municípios com alta concentração de passagens nos seus territórios, 

ultrapassando 60%, como por exemplo: Mozarlândia, Mundo Novo, São Miguel do Araguaia e 

Nova Crixás, sendo esse último o munícipio goiano que possui o maior rebanho do estado, 

ultrapassando 822 mil animais em 2020.   

Essa relação entre área territorial e área de pastagem mostra a pouca diversificação nas 

atividades na área rural desses municípios, deixando-os mais dependentes dos resultados da 

economia pecuária e suas populações mais vulneráveis. Como será mostrado mais adiante, a 

pecuária não é uma atividade que demanda muita mão-de-obra.          

Em uma situação oposta há um conjunto de municípios, especialmente na microrregião 

Sudoeste de Goiás, onde a pecuária divide as suas áreas com áreas agrícolas, é a situação, por 

exemplo, de Jataí, Rio Verde, Mineiros, Serranópolis, entre outros. Nesses municípios há uma 

maior integração entre lavoura/pecuária.  
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A qualidade dos pastos é um fator muito importante para compreender a espacialização 

da pecuária em Goiás, pois a maior parte do rebanho é criada a pasto. Em pesquisas recentes 

(2018) os pesquisadores do Laboratório de Informações Geográficas da Universidade Federal 

de Goiás - LAPIG/UFG fizeram um estudo denominado “Dinâmica das pastagens Brasileiras: 

Ocupação de áreas e indícios de degradação - 2010 a 2018”, em que efetuaram um mapeamento 

da qualidade da pastagem no território nacional. Os resultados dessa pesquisa permitem fazer 

uma comparação entre 2010 e 2018 nos quesitos ausência de degradação, degradação 

intermediária e degradação severa38. 

Fazendo um recorte para o estado de Goiás pode-se observar as alterações que 

ocorreram nesse intervalo (2010-2018). Os dados gerais mostram que o estado teve uma 

redução da área total de pastagens, que passou de 14.923.054 ha, em 2010, para 14.023.869 ha, 

em 2018, provavelmente houve uma expansão da área agrícola. Ainda sobre os dados a nível 

do estado, considerando as variáveis observadas, tem-se em 2010 que: área com ausência de 

degradação somava 6.991.174 ha; área com ausência intermediária somava 5.416. 644 ha. Em 

2018: área com ausência de degradação somava 4.094.006 ha; área com ausência intermediária 

somava 4.780.739 há; e a área com degradação severa somava 5.149.124 há. Esses dados foram 

extraídos dos mapas. 

E comparando-os com os de quantitativo de bovinos por município (Figura 11), somam 

a dinâmica da pastagem e a sua lotação (ua/ha) no estado por município. 

  

 
38 As definições para severa, intermediária e ausente estão especificadas na Nota Técnica, “Dinâmica das pastagens 

Brasileiras: Ocupação de áreas e indícios de degradação - 2010 a 2018”, elaborada pelos membros do Laboratório 

de Processamento de Imagens e Geoprocessamento - LAPIG/UFG. 
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Figura 11 - Quantitativo de bovino por município em 2006 (esquerda) e 2017 (direita) 

 
Fonte: LAPIG (2006); IBGE (2018). Org.: Pelisson (2020).                                                                           
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Por meio das Figuras 13 e 14 se evidencia um aumento do rebanho goiano; além de 

Novas Crixás, que concentra o maior rebanho goiano, há também São Miguel do Araguaia, 

onde estão os maiores rebanhos. Em seguida, um novo agrupamento de municípios próximos 

com alto quantitativo de animais se localiza na mesorregião geográfica Sul Goiano, em 

específico as microrregiões Sudoeste de Goiás e Quirinópolis; pela tentativa de aproximação e 

agrupamento, observa-se espaços especializados com a atividade pecuária. 

Fez-se três agrupamentos para compreensão de como vai se dando a movimentação dos 

animais: 

1º) rebanhos de 550.001 a 728.166 - municípios: Santa Rita do Araguaia; Mineiros; 

Caiapônia; e Rio Verde; 

2º) rebanhos de 440.001 a 550.000 animais - municípios: Doverlândia; Jataí; 

Serranópolis; Itarumã; e Quirinópolis; e 

3º) rebanhos de 330.001 a 440.000 - municípios de Cachoeira Alta; Caçu; Itajá; Aporé; 

Montividiu; Santa Helena de Goiás; Maurilândia; Paranaiguara; São Simão; e Gouvilândia. 

E para entender esse momento mais atual da distribuição da pecuária bovina no estado 

de Goiás, propôs-se também fazer uma análise espacial e temporal selecionando cinco períodos 

(1978, 1988, 1998, 2008 e 2018), com espaçamento de dez anos, para visualizar e analisar as 

transformações no cenário goiano (ANEXO B). 

 O estado de Goiás é constituído atualmente por 246 municípios. Contudo, deve-se 

ressaltar que, em 1978, a formação territorial distribuía-se em 171 municípios, já em 1988 

passou para 184 e nas décadas seguintes para 246 (75 municípios se emanciparam político-

administrativamente de 1974 até 2018 – ANEXO C), fato que deve ser levado em conta na 

contabilização que será apresentada dos rebanhos bovinos (cab.) por município. Isso pode ser 

um indicador de qual atividade é mais expressiva no município (pecuária intensiva, extensiva 

ou intensiva/extensiva). 

O Gráfico 1 remete aos dez maiores municípios produtores de bovinos, em 1978, 

segundo a Produção Pecuária Municipal (PPM) do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Com destaque para Crixás, que se localiza no norte do Estado, município 

que atualmente possui 4.666 km² e uma população em torno de 15 mil habitantes (IBGE, 2010), 

com seus pouco mais de 60 anos, e se torna tradicional na atividade; além da atividade da 

agropecuária há a extração de minério e ouro como um dos principais fatores econômicos 

(tornando-se um dos municípios com maior produção de ouro da América do Sul). Porém, em 

1980, houve um desmembramento da área territorial que deu origem ao município de Novas 

Crixás, que atualmente é o que tem o maior rebanho goiano. 
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Gráfico 1 - Rebanho Bovino em Goiás (1978) 

 
Fonte: PPM, IBGE (2020). Org.: Pelisson (2020). 

 

Outra evidência é que a maior parte desses municípios pertence à atual mesorregião 

geográfica Sul Goiano, devido a essa região de Goiás ter uma agricultura mais tardia e ser 

corredor para os mineiros e paulistas para o Mato Grosso, as boiadas (e os boiadeiros) vindas 

de Minas Gerais (principalmente do Triângulo Mineiro) e São Paulo por ali foram se instalando 

e fixando, tanto que no Gráfico 2 é possível verificar uma potencialização desses municípios, 

assumindo postos de primeiros lugares. Os demais municípios nesses últimos 40 anos vêm 

assumindo novas dinâmicas, tanto pelo quesito de surgimento de novos municípios quanto de 

fatores econômicos, sociais e políticos. Vale lembrar que a tecnificação aprimora o meio para 

produção (relacionada com a fertilidade do solo, por exemplo). 
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Gráfico 2 - Rebanho Bovino em Goiás (1988) 

 
Fonte: PPM, IBGE (2020). Org.: Pelisson (2020). 

 

Em Rio Verde, em 1975, foi fundada a Cooperativa Comigo, quando produtores rurais 

do Sudoeste Goiano que estavam dispostos a mudar o perfil da agropecuária regional 

começaram a investir em novos conceitos de produção e de comercialização. Incentivou-se o 

uso de insumos modernos, de tecnologias inovadoras, instalando um grande sistema 

armazenador e se desenvolveu a indústria para a transformação de matérias-primas. Hoje, além 

de Rio Verde, onde se situa a sede administrativa e o complexo industrial, a Comigo está 

instalada diretamente em mais 14 municípios com lojas agropecuárias, produção de 

suplementos minerais e unidades armazenadoras. 

Em 1988, Rio Verde passa então a liderar como o maior rebanho estadual. O município 

possui uma área territorial de 8.388km² e 235.647 habitantes (IBGE/2019), pertencente ao 

sudoeste goiano e dribla entre as suas atividades agrícolas (principalmente soja) e a pecuária. 

O Gráfico 3 representa uma nova transformação no espaço goiano, sendo que agora, na 

categoria de município, Nova Crixás assume e irá permanecer na liderança, é um movimento 

para o norte que retoma não apenas o sentido da “subida” de goianos, mas principalmente da 

vinda de nordestinos por conta da mineração, porém, o sul goiano vai se desenvolvendo e se 

especializando na atividade e no produto de seus derivados, fomentando o mercado. 
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Gráfico 3 - Rebanho Bovino em Goiás (1998) 

 
Fonte: PPM, IBGE (2020). Org.: Pelisson (2020). 

 

Quanto à entrada de Mineiros no ranking, pode ser feita a alusão à contribuição da 

COMIVA39 (que foi instalada no município em 27 de fevereiro de 1972); no decorrer de um 

período de 11 anos a COMIVA teve a sua estrutura ampliada com a construção de unidades de 

armazenagem, atualmente existentes, mais tarde completada com a construção da Usina de 

beneficiamento de sementes - anteriormente já possuía uma pequena usina que atendia à 

demanda inicial, até então bastante limitada. 

No Gráfico 4 fica um pouco mais evidente o movimento para o norte devido ao 

entroncamento rodoviário em São Miguel do Araguaia, o que se torna um facilitador de 

distribuição/aquisição. 

  

 
39 COMIVA. Nossa História. Disponível em: comiva.com.br/pagina.php?id=1. Acesso em 13 jan 2020. 
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Gráfico 4 - Rebanho Bovino em Goiás (2008) 

 
Fonte: PPM, IBGE (2020). Org.: Pelisson (2020). 

 

 O Gráfico 4 mostra o atual cenário, entrando Porangatu e Jussara, que estão em 

mesorregiões diferentes, mas que vão compor os municípios de borda, que representam a 

movimentação para além do estado de Goiás. E no Sul Goiano, por mais que a agricultura tenha 

retirado o bovino de áreas mais planas para áreas marginais (devido ao pacote tecnológico da 

“Revolução Verde”), hoje o mesmo se encontra presente, e o principal manejo é extensivo, 

porém, há confinamentos e busca por alternativas como a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta 

(ILPF) (Figura 12) na manutenção da atividade. É um mercado que tem uma enorme demanda 

para oferta de matéria prima, que agrega valor ao confinamento e ao semiconfinamento. 
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Figura 12 – Exemplo de ILPF 

 
Fonte: Pelisson (2019). 

 

 Rio Verde e Jataí lideravam a pecuária goiana na década de 1970, quando Jataí era 

conhecida como Império do Boi. No início do século XX e na década de 1970, o reflexo das 

políticas públicas de desenvolvimento do Centro-Oeste, as terras baratas e a ocupação, o norte 

do estado como a parte oeste que faz divisa com o Mato Grosso e a emancipação de municípios 

nos anos 1970, 1980 e 1990 vão transformar a dinâmica espacial da pecuária bovina por meio 

da tecnificação do modo de produção (manejo), gerando novos rumos para a circulação da 

produção, a reprodução social e o produto (carne/leite e seus derivados), atendendo às 

demandas com a instalação de frigoríficos, laticínios e indústrias de leite. Em Goiás, o círculo 

de cooperação do leite e produtos lácteos (laticínios) e da carne (frigoríficos) está concentrado 

no centro-sul do Estado. 

Mediante o conhecimento das áreas de pasto e do rebanho, a Figura 13 apresenta a 

análise do comportamento resultante desses dois fatores na qualidade e na dinâmica da 

pastagem, fazendo uma correlação com os dados coletados (disponibilizados) de 2010 e 2018, 

do nível desses pastos, descriminados em Severa, Intermediária e Ausente, quando não houver 

degradação. 
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Figura 13 - Mapa da qualidade da pastagem de 2010 e 2018 

 
Fonte: Santos, C. O. (2021), LAPIG (2021) e IBGE (2018). Org.: Pelisson (2021). 

 

E ao observar as condições das pastagens por municípios, conforme dados das Tabelas 

7 e 8, fica evidente que, apesar da redução das áreas de pastagens degradadas, as áreas 

severamente degradas coincidem nos dois períodos. 

 

Tabela 7 - Dinâmica da pastagem em 2010  

Ausente Pastage

m (ha) 

Intermediária Pastage

m (ha) 

Severa Pastage

m (ha) 

CAIAPÔNIA 320.752 NOVA CRIXÁS 135.160 ITARUMÃ 79.865 

NOVA CRIXÁS 308.241 ITARUMÃ 121.740 PORANGATU 67.272 

MINEIROS 235.901 PORANGATU 113.474 ITAJÁ 54.344 

SÃO MIGUEL 

DO ARAGUAIA 

221.200 CAIAPÔNIA 108.036 CAÇU 52.535 

SERRANÓPOLI

S 

196.867 SÃO MIGUEL 

DO 

ARAGUAIA 

101.769 NIQUELÂNDI

A 

51.622 

JUSSARA 183.479 JATAÍ 93.156 JARAGUÁ 46.561 

MONTES 

CLAROS DE 

GOIÁS 

150.921 MINEIROS 90.760 PIRENÓPOLIS 45.860 

JATAÍ 149.017 NIQUELÂNDIA 88.967 GOIÁS 41.837 
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RIO VERDE 137.048 SERRANÓPOLI

S 

87.189 ITAPURANGA 41.448 

DOVERLÂNDI

A 

130.394 QUIRINÓPOLI

S 

84.251 CACHOEIRA 

ALTA 

38.175 

Fonte: Santos (2021) e LAPIG/UFG (2021). 

 

 

Tabela 8 - Dinâmica da pastagem em 2018  

Ausente Pastage

m (ha) 

Intermediária Pastage

m (ha) 

Severa Pastage

m (ha) 

NOVA CRIXÁS 195.165 NOVA CRIXÁS 169.787 PORANGATU 115.848 

SÃO MIGUEL 

DO ARAGUAIA 

177.200 CAIAPÔNIA 158.115 ITARUMÃ 112.034 

CAIAPÔNIA 173.669 MINEIROS 117.366 NOVA 

CRIXÁS 

101.126 

MINEIROS 144.278 SÃO MIGUEL 

DO 

ARAGUAIA 

109.340 NIQUELÂNDI

A 

93.463 

SERRANÓPOLI

S 

125.852 JUSSARA 105.940 GOIÁS 89.624 

FORMOSA 101.397 CRIXÁS 101.183 CRIXÁS 84.442 

DOVERLÂNDI

A 

90.731 PORANGATU 96.100 CAIAPÔNIA 80.304 

FLORES DE 

GOIÁS 

89.657 SERRANÓPOLI

S 

94.393 JARAGUÁ 78.932 

JUSSARA 84.254 ITARUMÃ 88.298 JUSSARA 73.489 

MUNDO NOVO 74.769 NIQUELÂNDIA 86.839 ITAJÁ 66.292 
Fonte: Santos (2021) e LAPIG/UFG (2021). 

 

Nesse ranque de dez municípios destacados em cada uma das condições, Caiapônia 

passou de uma área de 320.752 ha com ausência de degradação em 2010, para 173.668 ha em 

2018. Isso mostra que houve uma redução de área sem degradação. Quanto à degradação 

intermediária, o município passou de 108.036, em 2010, para 158.115 ha, mostrando que houve 

um aumento desse tipo de degradação. Porém, nas áreas severamente degradadas o município 

não apareceu entre os dez ranqueados.    

Nova Crixás passou de 308.240 ha em 2010 de área com ausência de degradação para 

195.164 ha em 2018. Houve uma redução das áreas com ausência de degradação. Já na 

degradação intermediária passou de 135.159, em 2010, para 169.787ha, em 2018, aumentando 

sua área degradada.  

Sintetizando o quadro sobre a qualidade das pastagens entre os dez municípios 

ranqueados, em 2010, nova Crixás, São Miguel do Araguaia e Jussara estão localizados no 

Noroeste do estado; Caiapônia, Mineiros, Serranópolis, Jataí, Rio Verde e Doverlândia estão 
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localizados na microrregião Sudoeste de Goiás. Em 2018, saíram dessa relação os municípios 

de Jataí, Rio Verde e Caiapônia, localizados na microrregião Sudoeste de Goiás. Entraram 

Mundo Novo, Jussara e Flores de Goiás, sendo que os dois primeiros estão situados na porção 

Noroeste de estado, e Flores de Goiás, que está localizado na microrregião do Vão do Paranã. 

Como mostram os dados, em 2010 as maiores áreas com pastagens com ausência de degradação 

estão no Noroeste do estado, região do Vale do Araguaia, e na microrregião Sudoeste de Goiás. 

Mas, é importante destacar que como o ranque considerou a quantidade de ha e não o território 

em si, os municípios com maior dimensão territorial ficam mais destacados.  

Passando para as áreas com degradação intermediária, destacaram-se, em 2010, os 

seguintes munícipios: Nova Crixás, Porangatu, São Miguel do Araguaia, localizados no 

Noroeste do estado; Caiapônia, Jataí, Mineiros, Serranópolis, localizados na microrregião 

Sudoeste de Goiás; Niquelândia, localizada na microrregião de Porangatu, no médio norte do 

estado, e por último Itarumã, localizado na microrregião de Quirinópolis, no sul do estado. Em 

2018, saíram dessa relação Jataí e Quirinópolis, localizados na microrregião Sudoeste de Goiás 

e entraram no ranque Crixás e Jussara, localizados no Noroeste de Goiás. No quesito 

degradação severa vários municípios estão presentes nos dois períodos como, por exemplo: 

Itarumã, Porangatu, Itajá, Niquelândia, Jaraguá. Isso indica que nesses municípios não houve 

uma alteração nas condições das pastagens, ao contrário, aumentou a área degradada. Cachoeira 

Alta, que estava entre os dez, em 2010, não aparece no ranque em 2018. Já Goiás, Jussara e 

Crixás aparecem em 2018.     

Os dados mostram que as condições das pastagens, mesmo que tenham melhorado, 

ainda são precárias. Considerando que a atividade pecuária tem nas pastagens o seu principal 

meio para a criação de animais, a implantação e a manutenção devem ser prioridade para manter 

a competividade da atividade. Conforme informações da EMBRAPA (2014, s/p.), “A pastagem 

extensiva é a principal fonte alimentar do rebanho brasileiro e contribui para a competitividade 

da produção nacional, que tem um dos menores custos no mundo, estimado em 60% e 50% 

daquilo que é gasto da Austrália e Estados Unidos, respectivamente”.     

A condição de suporte de pastejo em uma pastagem extensiva segue os ciclos 

pluviométricos que, em Goiás, podem ser divididos em um período chuvoso (novembro/março) 

e um de estiagem (abril/outubro). Esses ciclos impactam no circuito produtivo da pecuária, 

como será avaliado mais adiante.  

Para a pesquisa, utilizou-se como ferramenta para contribuir no auxílio da interpretação 

dos fatores que dialogam com o atual cenário da pecuária goiana o Atlas Digital das Pastagens 
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Brasileiras do LAPIG/UFG40, reforçando a localização dos rebanhos goianos (identificados 

pelo IBGE) que consequentemente são os que têm maiores áreas de pastagem, o que demonstra 

uma mudança na composição botânica das pastagens, com a inserção de forrageiras, insumos 

em geral, ou aproveitamento do meio natural com gramínea do local,  principalmente utilizada 

em uma pecuária extensiva, que requer menos precaução em relação a recursos. 

Ao analisar os dez primeiros municípios que aparecem no Atlas do LAPIG, nas três 

variáveis (Pastagem; UAs/ha; e Rebanho Bovino, do ano 2017), observa-se os municípios: 

Nova Crixás, Caiapônia, São Miguel do Araguaia, Mineiros, Serranópolis, Jussara, Porangatu, 

Goiás, Jataí e Itarumã. Isso mostra que há uma pecuária presente e consolidada e que o sistema 

de produção varia entre extensivo, na sua maioria, fato demonstrado pelo quantitativo de 

pastagem degradada, e intensivo pela população de animais na extensão territorial (Figura 13). 

 Ainda é possível visualizar que onde há uma maior intensidade de animais o manejo é 

mais intensivo e quando há necessidades devido às condições edafoclimáticas e 

morfoclimáticas que não permitem o desenvolvimento natural da forrageira são necessários o 

plantio e o manuseio da cultura da forrageira. É nessas circunstâncias que é intensificada a 

degradação pela má preservação do meio. 

Portanto, deve-se fazer uma ressalva sobre o que é pastagem degradada41. Ela acontece 

devido: à formação inicial malfeita; à queda na fertilidade do solo; à falta de aplicação de 

corretivos e adubos; ao excesso de animais pastejando continuamente, não permitindo o 

crescimento da forrageira; ao descuido no controle de pragas invasoras; ao uso do fogo para 

facilitar a limpeza da pastagem. E possui as seguintes características: o pasto não apresenta bom 

crescimento; perde a resistência ao ataque de pragas e doenças; aparecem muitas invasoras; 

áreas sem cobertura vegetal, deixando o solo exposto à ação da água de chuva; o solo perde a 

fertilidade natural. 

Ocorre, então, o superpastejo e o subpastejo. O superpastejo é caracterizado pela 

utilização de uma taxa de lotação maior do que a capacidade de suporte da pastagem, sendo a 

principal causa da degradação e da redução da vida útil das pastagens. Além disso, os pastos 

ficam muito baixos e a quantidade de forragem é muito pequena, afetando a produção por 

animal e por área. 

 
40 Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento do IESA/UFG. Disponível em: 

lapig.iesa.ufg.br/lapig/index.php/pesquisa/programas-tematicos.  
41 PEREIRA, José Carlos. Manejo de pastagens. 3. ed. Brasília: SENAR, 2010. p. 104. 
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No subpastejo há sobra de forragem devido à utilização de uma taxa de lotação menor 

do que a suportada pela pastagem. Nesse caso, embora a vida útil da pastagem não seja afetada, 

deixa-se de aproveitar recursos forrageiros disponíveis. 

Dentre as atividades capitalistas agropecuárias brasileiras, a pecuária se destaca como 

importante setor de produção, com grande contribuição ao produto interno bruto. “Nesta 

atividade as pastagens são o alimento de menor custo para a produção animal, porém, ainda é 

uma percepção ausente a alguns produtores, que consideram altamente dispendiosa a 

recuperação ou renovação das mesmas” (ISMAR, 2015, p. 16). Segundo a autora, quanto à 

“bovinocultura em municípios goianos e os fatores de degradação de pastagem”, analisando as 

mesorregiões Noroeste e Centro, todos os municípios têm uma degradação acima de 30%:  

 

Estima-se que 80% dessas áreas estão em condições precárias em todo o território 

brasileiro e, em Goiás, onde 67% de sua vegetação nativa já foi substituída por alguma 

atividade agropecuária, a situação é bastante preocupante, com sete microrregiões 

com mais de 30% de áreas de pastagens em algum estágio de degradação, porém, as 

causas ainda não foram demonstradas cientificamente (ISMAR, 2015, p. 16).  
 

A degradação das pastagens se relaciona com os aspectos intrínsecos, relativos à região 

ou ao nível de tecnologia adotado na propriedade, o que torna o fenômeno complexo, 

envolvendo causas e efeitos primários e secundários, levando à diminuição da capacidade de 

suporte animal nas pastagens até o ápice da degradação. 

Os fatores de degradação de pastagem que mais contribuem para o alto nível desses 

processos, segundo o Anuário estatístico da Pecuária de Corte, ou seja, as causas ou indicadores 

mais importantes da degradação das pastagens se relacionam com: a) baixa fertilidade do solo; 

b) má formação inicial dos pastos; c) manejo animal impróprio; d) superlotação animal; e) 

sistemas inadequados de pastejo; f) manejo excessivamente baixo das plantas forrageiras; g) 

manejo de práticas culturais como uso do fogo; h) ocorrência de pragas, doenças e plantas 

invasoras (MACEDO et al., 2012). Acrescenta-se a essas causas outras também relevantes: a) 

germoplasma inadequado ao local; b) preparo do solo; c) correção de acidez e/ou adubação; d) 

sistemas e métodos de plantio; e) manejo animal na fase de formação; f) métodos, épocas e 

excessos de roçagens; g) ausência ou uso inadequado de adubação e manutenção; e h) ausência 

ou aplicação incorreta de práticas de conservação dos solos relativas a tempo de uso de pastejo. 

Nessa descrição, com o apoio dos mapas da Figura 14, apresenta-se mais uma condição 

que serve para compreender as configurações da pecuária goiana, que tem uma relação entre 

condições das pastagens e distribuição do rebanho no espaço estadual, definida pela capacidade 

de suporte de animais em unidade de área.  
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Outro fator que envolve também a questão da degradação é a UA/ha, pois piquetes em 

confinamento formados de maneira inadequada podem causar o esmagamento da forrageira ou 

o desequilíbrio no crescimento do alimento.  
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Figura 14 - Distribuição de Unidade Animal (UAs) nos anos de 2006 e 2017 

 
Fonte: LAPIG (2006); IBGE (2018). Org.: Pelisson (2020). 
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A unidade animal (UA/A) por área é uma métrica para identificar a capacidade de 

suporte animal em cada área. Como forma de chegar a uma medida padrão se estabeleceu que 

cada Unidade Animal significa 450 quilos de um animal vivo. Dessa forma, pode-se fazer uma 

homogeneização de quantos animais há por hectares, por exemplo, em um determinado 

território na representação dos mapas acima, por municípios.   

Como pode ser observado pela distribuição das UAs há uma grande desigualdade na 

espacialização do rebanho pelos municípios goianos. Essa distribuição está relacionada aos 

fatores associados com a qualidade das pastagens e especialização técnica da pecuária, nas suas 

diferentes fases – cria, recria, engorda e abate.  

É importante destacar que essa forma de representação mostra a concentração resultante 

da divisão do rebanho pela área do município. Isso não indica que o município que tenha uma 

concentração de animais por área tem um grande rebanho, pois um município com uma área 

territorial pequena terá uma maior UA e um com uma área maior, mesmo tendo um rebanho 

maior, terá uma UA menor. Por outro lado, quando há uma concentração de animais em 

confinamentos isso também altera o valor UA nos municípios.  

A partir desses critérios, verifica-se que as UA estão mais concentradas nos municípios 

do Noroeste Goiano como Nova Crixás (que tem o maior rebanho estadual), São Miguel do 

Araguaia, Porangatu, Mundo Novo, Jussara, Crixás. Essa concentração se mantém, tanto em 

2006 e 2017, com as médias de UA variando entre 568.000 e 200.001 por município. Na 

microrregião Sudoeste de Goiás se destacam Caiapônia, Jataí, Rio Verde, Mineiros e Cachoeira 

Alta, com as UAs variando entre 200.001 e 500.000, com destaque para Caiapônia, que 

aumentou de 2006 para 2017. Os municípios da mesorregião Leste do estado foram os que mais 

aumentaram as UAs entre os períodos de 2006 e 2017, como por exemplo: Cristalina, Luziânia, 

Jussara, Orizona, Catalão, Piracanjuba e Morrinhos, que passaram de 200.000 UAs, em 2006, 

para 300.000 UAs, em 2017. Essas nucleações, normalmente, explicam-se pela ampliação dos 

confinamentos e semiconfinamentos, pelo melhoramento das pastagens, e, ainda, pela 

integração da pecuária com as áreas agrícolas. As regiões guardam particularidades que 

repercutem nesse processo de intensificação.    

 Na microrregião do sudoeste de Goiás houve uma intensificação das atividades da 

pecuária associada com a agricultura, que foi ampliada com as políticas que incentivaram a 

integração lavoura pecuária, por exemplo, a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF).  

A aproximação entre pecuária e agricultura, que já foram duas atividades de poucas 

interações, tem incentivado uma maior profissionalização do setor pecuário, constituindo-se em 

um importante elemento de cooperação para o desenvolvimento da pecuária.  
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Essa articulação lavoura-pecuária está se ampliando em municípios do sudoeste de 

Goiás, como Jataí, Rio Verde e Mineiros. Uma outra microrregião que tem características 

diferentes do Sudoeste e também apresenta uma grande intensificação é São Miguel do 

Araguaia, que possui um dos maiores rebanhos por município, a exemplo de Nova Crixás. Os 

fatores de intensificação podem ser atribuídos às condições do meio ecológico presentes no 

Vale do Araguaia.  

Conforme informações de um produtor entrevistado, que tem propriedades em Goiás, 

Tocantins (área continua) e Mato Grosso, a microrregião se destaca por “qualidades como a 

altitude (300 mts), temperaturas altas (os zebuínos se desenvolvem bem nessas condições) e 

qualidade da água”. Ainda segundo o entrevistado, “o fato dessa microrregião estar em uma 

área de fronteira possibilita movimentar animais entre os estados entre Tocantins e Mato 

Grosso, que tem preços melhores, especialmente de bezerros”. Eles possuem uma propriedade 

especializada em produção de bezerros, em Araguaçu - TO, e outras duas em Nova Crixás (GO), 

onde fazem a recria e a terminação (semiconfinamento).  

Sobre o motivo de escolheram Nova Crixás, o entrevistado explica que: “foi uma 

iniciativa do avô, ainda na década de 1970. Depois do falecimento do avô a mãe herdou a 

propriedade e a família decidiu continuar na atividade e compraram mais terras”.  Atualmente 

eles trabalham com um “rebanho de aproximadamente três mil animais no processo de 

semiconfinamento” em Nova Crixás. Segundo o entrevistado: “a maior parte desses animais 

vem da sua própria produção na fazenda de cria”, mas às vezes “compram animais de outros 

proprietários para complementar o rebanho para a fase de terminação”. Explica que: “a fase de 

cria demanda mais estrutura, especialmente terra, pois as matrizes comem mais e precisam de 

mais áreas”. Eles têm um rebanho de “duas mil matrizes, todas na fazenda do Tocantins.” Sobre 

os pastos, que aqui interessam como no circuito de cooperação, o entrevistado informa que “na 

fazenda do Tocantins predomina os capins Andropogon e Massai, pois ele se adapta às 

condições dos solos da fazenda que tem solos mais fracos”. Nas fazendas de engorda 70% é 

braquiarão (Brachiaria brizantha), pastos que foram formados ainda pelo avô.   

A partir das informações desse entrevistado, mas também presentes nas falas de outros 

entrevistados, os pastos desempenham papel fundamental para o desenvolvimento da pecuária, 

cumprindo a função da cooperação. A qualidade desses pastos (condições naturais ou do manejo 

no cultivo) impacta no desenvolvimento do rebanho, especialmente porque a maior parte do 

rebanho nacional vive em pastagens extensivas, apesar de estarem sendo ampliados os sistemas 

rotacionados, que reduzem as áreas de pastejos com as construções de piquetes.      
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Uma política que teve grande impacto nas transformações das condições das pastagens 

e consequentemente melhorou a relação animal/área foi a Agricultura de Baixo Carbono 

(ABC). Conforme Láscar Alarcón (2019, p 59), em Goiás foram contratados:  

 

Em 2013, o município de Catalão teve uma participação com um total de 39 contratos 

que totalizaram R$19.745.184,42 e o município de Nova Crixás que ficou em segundo 

lugar com um total de 67 contratos que totalizaram um valor de R$16.642.400,72. No 

ano de 2014, o município de Ipameri destacou-se com um total de 27 contratos e um 

valor total de R$36.187.625,32. O município de Nova Crixás ficou em segundo lugar 

novamente, que, com um total de 74 contratos [...] com um valor de R$26.482.830,27.  

[...] em 2015 o município de Nova Crixás lidera a captação de recursos com 69 

contratos, que totalizou R$ 27.482.324,91. [...] em 2016 em Nova Crixás foi feito um 

contrato agrícola no valor de R$ 850.000,00 e 30 contratos de pecuária no valor de 

R$11.126.835,25, totalizando um valor de R$11.976.835,25. Em 2017 Nova Crixás 

continuou na liderança na tomada de créditos do Programa ABC, com 12 contratos no 

valor de R$ 8.938.320,06, mas os contratos de pecuária reduziram para 7, totalizando 

7.110.000,00. Em 2018 Nova Crixas novamente continua na liderança dos municípios 

tomadores de recursos no Programa ABC e, embora só tenha ocorrido contratos na 

atividade de pecuária, os mesmos totalizam 9 contratos no valor de R$6.800.000,00. 

Dessa forma, pode-se observar que partir do ano de 2015 e nos anos seguintes de 

2016, 2017 e 2018, o município de Nova Crixás manteve a liderança nos valores 

contratados totalizando um montante de R$ 91.332.635,53.  

 

Apesar da redução do crédito nos últimos anos, nesses municípios foram realizados 311 

contratos que somaram mais de 164.150.000, sendo que a atividade de pecuária recebeu mais 

de 80% dos contratos.  

Como se pode perceber esses conjuntos de dados, uma vez espacializados, vão 

demostrando a formação de espaços especializados, decorrentes da intensificação do uso de 

capital. Para Ferreira, Miziara e Couto (2019, p.36), essa compartimentalização da pecuária em 

Goiás está associada, também, as suas condições históricas.   

 

A pecuária ainda que esteja presente em todos os municípios. Ao se observar a escala 

de produção é possível observar concentração na produção. Pois existe uma divisão 

territorial da pecuária que se situa em maior medida nas mesorregiões Noroeste e Sul, 

sendo que a bovinocultura de leite se localiza tanto na porção Sudoeste quanto Sudeste 

do estado. Já a atividade de corte se localiza nas porções Noroeste e Sudoeste do 

estado, onde existe forte atividade leiteira e forte atividade de corte, tendo relação 

direta com questões históricas de ocupação do Cerrado uma vez que Goiás é ocupado 

a partir da porção Sul do estado.  

 

Em pesquisa recente esses autores, a partir de um modelo estatístico, agruparam em 

zonas as atividades da pecuária goiana em claustres. “Para a análise da autocorrelação espacial, 

foi utilizado o índice Local de Moran (LISA) para se observar a formação de clusters de 

aspectos relacionados a pecuária” (FERREIRA; MAZZIARA; COUTO, 2019, p. 27). 

Conforme os autores,  
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Após esse processo de clusterização buscou-se observar a formação de regiões 

específicas da pecuária bovina no estado, onde esta atividade tinha forte concentração, 

além de buscar entender esse processo de formação de aglomerados. Como o objetivo 

central desse artigo é compreender a espacialização da pecuária goiana e, somado a 

isso, explicar os motivos dessa distribuição espacial (FERREIRA; MAZZIARA; 

COUTO, 2019, p. 27).  

 

Após essa sistematização, os autores chegaram às seguintes zonas da pecuária em Goiás, 

subdivididas em pecuária de corte e leiteira (Figura 15).   

  

Figura 15 - Zonas da pecuária de corte e leiteira do estado de Goiás 

 

Fonte: Ferreira, Miziara e Couto (2019, p. 29). Org.: Pelisson (2021). 

 

Segundo os autores, “é perceptível a formação de agrupamentos significativos na porção 

Noroeste e Sudoeste do estado em relação às variáveis de abate, engorda, recria, pastagem e 

bovinos, e a formação de agrupamentos na porção Sudeste e Sudoeste em relação a variável 

produção de leite”. A partir desses agrupamentos definiram: “Os clusters de coloração vermelha 

representam a classe Alto-Alto, que significa um conjunto de municípios com valores 
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superiores à média do conjunto. [...] Dessa forma, fica evidente a formação de zonas específicas, 

tanto para a pecuária de corte, quanto para a pecuária leiteira”.  

Outra forma de agrupamento que Ferreira, Miziara e Couto (2020) organizaram 

mediante as GTAs foram os clusters por meio de estudos sobre a formação de clusters das 

atividades de cria, recria e abate em diferentes áreas do estado, conforme os cartogramas da 

Figura 16. 

 

Figura 16 – Formação de clusters de Recria, Engorda e Abate 

 
Fonte: Ferreira (2019). 

 

Os autores descrevem o perfil dos animais conforme a distribuição por zonas. “Observa-

se que no estado de Goiás 63,7% do efetivo bovino é de fêmeas, com predominância para as 

vacas com idade superior a 36 meses. Os outros 36,3% do rebanho é de machos, com 

predominância de machos entre 0 a 12 meses”. Segundo os dados apontados é possível inferir 

que, nesse conjunto do estado, tendo a predominância de fêmeas, há um rebanho de matrizes. 

Já a predominância de bezerro machos, mesmo não podendo atribuir isso à técnica de sexagem, 

indica a formação de um rebanho de corte. No agrupamento por zonas os resultados, conforme 

os autores, são:  
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Na Zona de Corte 1, o rebanho de fêmeas representa 55,11%, as vacas maiores de 36 

meses também são a maioria, no caso dos machos, que representam 44,89%, o número 

maior de animais são os machos entre 13 e 24 meses.  

Na Zona de Corte 2, o efetivo de fêmeas representa 63,7% do total, com as vacas 

maiores de 36 meses com 31,88% do total. Os machos, representam 36,3%, sendo os 

animais de 13 a 24 meses os que estão em maior quantidade. Nesta tabela, observa-se 

que nas zonas de corte os animais mais jovens, entre 0 a 36 meses, têm uma presença 

mais significativa no estado de maneira geral, principalmente se observarmos a zona 

de corte 1, que tem uma proporção maior de machos, sendo estes animais, de maneira 

geral, os animais destinados ao abate.  

 

Após um conjunto de análise, Moreira, Miziara e Couto (2020, p. 36) concluem que:  

 

1) A pecuária é uma atividade setorizada no estado de Goiás, ainda que esteja presente 

em todos os municípios. Ao se observar a escala de produção é possível observar a 

formação de zonas específicas onde a produção concentra-se.  

2 - Existe uma divisão territorial da pecuária que se situa em maior medida nas 

mesorregiões Noroeste e Sul, sendo que a bovinocultura de leite se localiza tanto na 

porção Sudoeste quanto Sudeste do estado. Já a atividade de corte se localiza nas 

porções Noroeste e Sudoeste do estado. Existe, portanto, uma zona mista de produção 

situada na região Sudoeste do estado, onde existe forte atividade leiteira e forte 

atividade de corte.  

3 - A formação desses aglomerados produtivos tem relação direta com questões 

históricas de ocupação do Cerrado, uma vez que Goiás é ocupado a partir da porção 

Sul do estado. Além disso, os programas governamentais da década de 1960 

impulsionam a chamada modernização da agropecuária e consolidaram regiões 

inteiras neste tipo de atividade por meio de aporte de crédito e transferência de 

tecnologia. Não por acaso alguns parâmetros que indicam maior produtividade de 

pecuária podem ser encontrados nas regiões com forte atividade agrícola moderna, 

como é o caso do Sudoeste Goiano.   
 

A pesquisa realizada como tese de doutoramento de autoria de Gabriel Caymmi Ferreira 

sob a orientação de Prof. Dr. Fausto Miziara: “Espacialização, intensificação e sustentabilidade 

da pecuária bovina no estado de Goiás” dá uma excelente contribuição para se compreender a 

formação de clusters na pecuária em Goiás, mostrando, através das GTAs, a segmentação da 

atividade por municípios.  

Castillo e Frederico (2010, p. 447) afirmam que: “Frequentemente, as idéias de logística 

(moder- na) e de cluster (ou de Arranjos Produtivos Locais) são associadas à noção de cadeia 

produtiva”. Na sequência, os autores chamam a atenção para a diferença entre esses conceitos 

e o de circuito espacial produtivo: “São muitas as semelhanças entre os conceitos  de cadeia 

produtiva e de circuito espacial produtivo.  Em ambas as abordagens, trata-se de apreender a 

unidade das diversas etapas do processo produtivo (produção propriamente dita, distribuição, 

troca e consumo)”. Apesar dessas semelhanças, a análise a partir do circuito produtivo, para os 

autores, possibilita uma abordagem que se foca no espacial.  
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A abordagem proposta pelo circuito espacial produtivo, por sua vez, desloca 

o foco da empresa para o espaço geográfico. O objetivo deixa de ser a 

identificação de gargalos que dificultem a plena in- tegração funcional e 

prejudiquem a competitividade final dos produtos e passa a ser as implicações 

sócio- espaciais da adaptação de lugares, regiões e territórios aos ditames da 

competitividade, bem como o papel ativo do espaço geográfico na lógica de 

localização das atividades econômicas, na atividade produtiva e na dinâmica 

dos fluxos (CASTILLO; FREDERICO, 2010).   
 

A partir da perspectiva dos circuitos produtivos entende-se que é possível compreender 

a dinâmica espacial da pecuária em Goiás no seu processo de formação do uso do território, em 

que a fragmentação decorre do processo de intensificação de capital. A fragmentação do uso do 

território acontece no âmbito do município, entre municípios goianos e, ainda, entre municípios 

de estados diferentes.  

Esse movimento será analisado a partir das Guias de Trânsito Animais GTAs. Essas 

Guias são emitidas pela AGRODEFESA/GO e são obrigatórias para qualquer movimentação 

de animais entre propriedades, permitindo acompanhar a circulação dos mesmos pelos 

municípios goianos.   

Na próxima seção será analisada a operacionalização do circuito espacial produtivo da 

pecuária de corte a partir das GTAs emitidas conforme a Origem e o Destino para animais de 

recria, engorda e abate, nos anos de 2018 e 2020.    

Para a construção da compreensão da organização espacial dos circuitos produtivos 

sobre a pecuária bovina no estado de Goiás, buscou-se um diálogo com pesquisas já realizadas 

como, por exemplo: “Pecuária Goiana: A tecnificação do espaço rural e a internacionalização 

do agronegócio da carne bovina (1920 – 2012)” e “Estratégia espacial no mercado mundial de 

carne: a internacionalização do setor frigorífico brasileiro”, ambas do autor Onofre Pereira 

Aurélio Neto, realizadas no Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal 

de Goiás; e no artigo “Pecuária em Goiás: Análise da distribuição espacial e produtiva”, de 

Gabriel Caymmi Vilela Ferreira, Fausto Miziara e Victor Rezende Moreira Couto, publicado 

na Rede - Revista Eletrônica do PROEMA. Além do artigo “Distribución espacial y productiva 

de la ganadería bovina: el caso de Goiás, Brasil”, publicado na revista Tecnia, e da Tese de 

Doutorado “Espacialização, intensificação e sustentabilidade da pecuária bovina no estado de 

Goiás”, de autoria de Gabriel Caymmi Vilela Ferreira. Os trabalhos foram fundamentais para a 

explanação da pecuária bovina no Estado de Goiás, trazendo contribuições referentes à 

compreensão do mais atual e recente cenário da dinâmica espacial da bovinocultura no estado. 

Elementos históricos são a tentativa de compreensão do quantitativo referente ao 

aumento de bovinos. Como por exemplo: na tentativa de processar a carne no próprio estado, 
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por volta de 1915, de acordo com Galli (2005), foi criada uma charqueada na cidade de Catalão. 

Nesse período, o município já dispunha de transporte ferroviário e um dos maiores contingentes 

populacionais do estado. Esses fatores, juntamente, com a localização próxima da região 

Sudeste e a disponibilidade de gado para o abate, favoreceram a criação de charqueadas em 

diversas cidades do Brasil Central. 

Apesar do estado de Goiás passar a contar com mais um produto em suas exportações – 

a carne de charque -, os estabelecimentos charqueados pouco contribuíram para a alteração da 

organização espacial da produção. Até meados do século XX, o estado de Goiás caracterizou-

se pela exportação de gado magro para engorda em campos de invernada no triângulo Mineiro 

e Oeste Paulista devido à dificuldade de transporte e à falta de frigoríficos no estado. 

Um dos autores que discute a falta de indústrias frigoríficas em Goiás é Gomes (1969, 

p. 21), que aponta essa questão como um problema para o produtor goiano: 

 

As grandes distâncias que separam os centros de criação dos de abate, determinam o 

aparecimento de inúmeros campos de recria, causando prejuízos aos criadores. Estes 

têm necessidade de alugar pastos para atender a alimentação dos rebanhos, onerando 

a custa da criatória. Evidentemente, o preço do gado subindo repercutirá no orçamento 

dos consumidores. Há necessidade de industrialização local, a fim de corrigir a 

exploração praticada constantemente pelos frigoríficos e pelos invernistas. 

 

Essa organização espacial da produção começou na década de 1960 com a instalação 

dos primeiros frigoríficos em Goiás, a partir da modernização de charqueadas e matadouros 

industriais, o que possibilitou a produção da carne resfriada e congelada no próprio estado 

(BENITES, 2000). 

Com isso, contribuíram para a alteração nesse cenário de estado especializado em cria, 

caminhando para ciclo completo (cria-recria-engorda): o processo de “modernização do 

campo”, com mudanças nas bases técnicas de produção, em que se tem a industrialização da 

pecuária e o aumentado da produtividade, atraindo novas indústrias frigoríficas; as políticas 

nacionais de expansão das unidades frigoríficas; o desenvolvimento da malha viária e o uso de 

caminhões para transportar o gado, o que facilitou o escoamento da produção; e a criação de 

Brasília e o crescimento populacional no estado, constituindo um mercado consumidor em 

expansão.42 

 
42 A alteração na organização espacial da produção foi constatada por Arruda e Sugai (1994) em seu estudo sobre 

a regionalização da pecuária bovina no Brasil. Utilizando dados de microrregiões homogêneas obtidas no Censo 

Agropecuário de 1980 e de representações cartográficas, os autores identificaram para o território goiano três 

regiões, classificadas como sendo de “cria-recria”, “cria-recria-engorda” e “engorda”. 
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A partir da década de 1960, com a modernização do campo, tem-se a industrialização 

da pecuária, acompanhada da produção da carne frigorificada em Goiás. A incorporação de 

novas tecnologias no campo, de acordo com Gomes e Teixeira Neto (1993, p. 155), modificou 

a produção bovina de uma “criação extensiva”, com poucos cuidados técnicos e científicos, 

para uma criação que utiliza técnica de melhoramento genético, zootecnia e veterinária para 

aumentar a produtividade, ocasionando grandes desigualdades de produção. 

A história dos lugares (PEREIRA, 2015) parte de um enredo definido e desenhado na 

conjuntura atual do país pelas funções que desempenham e pelos nexos que estabelecem com 

o mundo. Isso se deve ao capitalismo, seu desenvolvimento e ao progresso contínuo, “atores 

condicionantes das forças produtivas no território, cria condições de especialização e 

concentração da produção em pontos determinados, que ora desempenham o controle sobre um 

conjunto de atividades, ora possuem limitado poder de coordenação sobre o trabalho que 

acolhem” (PEREIRA, 2012, p. 14-15). 

  Um outro ponto de discussão para a espacialização do circuito da pecuária bovina é em 

relação do tipo de animal destinado à cria, recria e engorda. Neste caso, para o ano de 2018 

(Tabela 9) tem-se os seguintes dados sobre o quantitativo de bois, vacas, bezerros, bezerras, 

novilho e novilhas (ANEXO D). 

 

Tabela 9 - Perfil do rebanho por idades e sexos, em 2018 

 
Fonte: AGRODEFESA (2021). 

 

Isso é um indicativo de demandas, ou seja, do movimento do circuito, pois ao analisar 

os dez municípios filtrados com o maior quantitativo de animais, pode-se destacar que há 

concentração na microrregião de São Miguel do Araguaia e Sudoeste Goiano, que é onde ocorre 

a maior circulação da atividade pecuária bovina. A partir dos tipos de animais inicia-se a 

investigação sobre as principais atividades que possam estar ocorrendo no município (cria, 

Municipio
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(M)

Total Bezerras Novilhas Vacas Bezerros Novilhos Bois

Nova Crixás 40028 46558 53372 149290 100002 162768 121516 55456 728990 5% 6% 28% 20% 14% 24%

São Miguel do Araguaia 55763 64308 52273 169096 88607 78001 58782 20758 587588 9% 11% 38% 29% 15% 14%

Porangatu 36185 45796 51737 138250 51891 43567 40959 20431 428816 8% 11% 44% 32% 12% 14%

Formosa 16263 21916 28504 74671 24696 31263 43269 16763 257345 6% 9% 40% 29% 10% 23%

Mozarlândia 10939 12350 18218 38457 18482 35029 20922 13766 168163 7% 7% 34% 23% 11% 21%

Jussara 29090 33597 33929 92619 47061 81608 47111 13268 378283 8% 9% 33% 24% 12% 16%

Jataí 31453 36592 33980 97364 34768 47832 27891 11926 321806 10% 11% 41% 30% 11% 12%

Caiapônia 50337 51936 47672 171126 48104 30692 20594 11276 431737 12% 12% 51% 40% 11% 7%

Aruanã 19006 20106 21371 67774 43602 49409 28194 11140 260602 7% 8% 34% 26% 17% 15%
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recria, engorda e abate, e no decorrer do texto serão apresentados outros fatores para um 

aprofundamento interpretativo, que se dará na seção 4). 

Outro fator é o destino final desses animais, como parâmetro se analisou os dados do 

terceiro bimestre de 2020 referentes ao número de animais abatidos. O Quadro 3 diz respeito 

ao número de unidades informantes sobre os dados de animais abatidos no estado de Goiás, que 

corresponde a 52, sendo que 18 possuem inspeção federal, 31 estadual e três municipais. O 

maior número de animais abatidos nesse período é de boi, com um quantitativo de 462.677 

animais, após são de vacas, novilhas e novilhos. Isso representa uma pecuária comercial, em 

que o boi é engordado para o abate, a vaca recebe o mesmo destino quando colocada para 

“descarte” e os novilhos para mercados específicos. 

 

Quadro 3 - Número de informantes (Unidades) e Animais Abatidos (cabeças) do terceiro 

semestre de 2020, de Bois, Vacas, Novilhos e Novilhas 

Variável - Número de informantes (Unidades) 

Trimestre - 3º trimestre 2020 

Brasil e 

Unidade 

da 

Federação 

Tipo de 

inspeção 

Tipo de rebanho bovino 

Total Bois Vacas Novilhos Novilhas 

Goiás 

Total 52 35 52 7 11 

Federal 18 18 18 5 8 

Estadual 31 17 31 2 2 

Municipal 3 - 3 - 1 

 

Variável - Animais abatidos (Cabeças) 

Trimestre - 3º trimestre 2020 

Brasil e 

Unidade 

da 

Federação 

Tipo de 

inspeção 

Tipo de rebanho bovino 

Total Bois Vacas Novilhos Novilhas 

Goiás 

Total 713.445 462.677 200.560 8.555 41.653 

Federal 570.730 439.458 X x 40.804 

Estadual 141.315 23.219 117.160 x x 

Municipal 1.400 - X - x 

Fonte: IBGE (2021). 
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O número de bois abatidos representa o quantitativo de uma pecuária comercial que gera 

produtos derivados que movimentam empresas e especializam regiões produtoras da matéria-

prima, tanto para carne quanto para leite, cujo destino final é o abate. 

 

2.2 O papel das empresas 

 

Propôs-se nesta pesquisa uma menção ao papel das empresas para entender melhor suas 

funções e inscrições socioterritoriais em primeiro, segundo e terceiro círculos a partir do tipo 

de relacionamento com a indústria frigorífica. Não coube ao estudo entender a montante e a 

jusante do circuito e sim compreender o movimento do mesmo. Sendo assim, esta parte consiste 

em deixar claros os possíveis círculos de cooperação e como compreendê-los de uma forma 

hierarquizada, porém isso não quer dizer que não ocorra mais de um ao mesmo tempo e o que 

dá sentido a todos é o movimento, ou seja, a tipologia não invalida o fato de que algumas 

empresas possam estar presentes em mais de um círculo em função das atividades 

desempenhadas. 

Com isso, entende-se por empresas do primeiro círculo aquelas que se organizam 

exclusivamente para fornecer equipamentos e máquinas – que permitem a exploração e a 

produção da bovinocultura -, manutenção, transporte e serviços para as bovinoculturas. 

Predominam nesse grupo empresas multinacionais que atuam globalmente. São exemplos de 

empresas do primeiro círculo: JBS, ADM, Bunge, Cargil, Coimbra e Amaggi, que movimentam 

a cooperação do circuito.  

Empresas do segundo círculo são aquelas que fornecem mercadorias, manutenção, 

transporte e serviços aos pecuaristas e às empresas do primeiro círculo, mas que também se 

relacionam com outras atividades produtivas, como sementes de forragerias etc. Nesse grupo 

predominam as empresas de engenharia, logística, materiais elétricos, montagem de estruturas 

etc., que são nacionais e com abrangência de atuação nos territórios locais, regionais e nacional, 

bem como algumas empresas multinacionais. São exemplos dessas a JBS, COMIGO, 

COOPERCITRUS. Além disso, antes do comerciante existe a concentração do mercado de 

fabricantes, indústrias e laboratórios de produtos veterinários para o conjunto dos animais 

bovinos ou não dominado: lojas agropecuárias, clínicas veterinárias. 

As empresas de terceiro círculo, por sua vez, são aquelas que participam indiretamente 

do circuito da bovinocultura, elas fornecem mercadorias, manutenção, transporte e serviços às 

indústrias do primeiro e do segundo círculo, ou seja, não se relacionam diretamente com as 
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fazendas. Em geral, as empresas do terceiro-círculo tendem a ser aquelas que atuam em escala 

local, geralmente estão sediadas próximas às áreas de operação e produção das empresas do 

primeiro e do segundo círculo e são, em geral, de pequeno porte. São exemplos dessas empresas 

as casas agropecuárias. 

Em síntese, os grandes criatórios de bovinos, em particular no caso desta pesquisa a 

bovinocultura, organizam e lideram um círculo de cooperação constituído por uma rede com 

empresas do primeiro, do segundo e do terceiro círculos. As articulações entre esses círculos de 

cooperação implicam em efeitos concretos na organização do espaço e na conformação de um 

desenvolvimento regional desigual e combinado em função da divisão do trabalho e da escala 

de agentes.   
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OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONCEITOS DE CIRCUITO ESPACIAL DE 

PRODUÇÃO E CÍRCULOS DE COOPERAÇÃO DA PECUÁRIA BOVINA EM 

GOIÁS 

 

O uso do território goiano se transformou conforme o espaço natural foi sendo 

apropriado. Evidentemente que essa é uma afirmação óbvia, mas ao observar o óbvio se percebe 

que essa base natural demarca, pelo menos de forma inicial, as diferenças dos usos do território. 

Para mencionar alguns aspectos do meio ecológico, como já foi demostrado, a ocupação das 

áreas do Cerrado, especialmente a partir dos de 1970, vai conformando um uso, no rural, em 

que as atividades foram se apropriando das áreas que possibilitavam um maior acúmulo de 

capital, ou seja, a renda da terra, especialmente as rendas diferencial I e II, que foram mediando 

a apropriação da qualidade da terra e dando formas especializadas ao uso do território. A 

qualidade dos solos, a topografia do relevo, a distribuição pluviométrica e a disponibilidade de 

acesso os recursos hídricos serviram de balizamento para a segmentação da produção, 

consequentemente para a formação dos circuitos produtivos.  

Esse processo de apropriação segmentada gerou uma concentração de atividades, 

conforme afirma Peixinho (2006):  

 

Goiás as terras mais valorizadas estavam próximas às vias de transportes, no sudeste 

e no “Mato Grosso” goiano e no sudoeste, pelas próprias condições do seu processo 

de ocupação, pontuando alguns aspectos da valorização da terra, como a localização 

e o grau de fertilidade dos solos, pois os solos que tivessem uma fertilidade natural 

melhor, as chamadas “terras de cultura”, eram mais valorizados, sendo que os campos, 

as áreas de vegetação de cerrado propriamente dito praticamente não exerciam 

atratividade, nem para as atividades agrícolas, nem para a pecuária (PEIXINHO, 

2006, p. 126). 

 

Quando se observa o mapa de uso do território de Goiás, em 2017 (Figura 17) se verifica 

que as áreas com pastagens e agrícolas ocupam a maior parte do território estadual. Essas 

atividades, apesar de um imbricamento, formam, pelo menos na escala observada, manchas 

homogeneizadas. Entretanto, como se poderá notar, especialmente na mesorregião Sul Goiano 

(composta pela microrregiões Sudoeste de Goiás, Vale do Rio dos Bois e Meia Ponte), a 

pecuária e a agricultura estão se articulando, principalmente com a participação de agricultores 

que estão atuando na integração lavoura/pecuária. Essa integração vai impactar na organização 

dos circuitos espaciais produtivos da pecuária.         
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Figura 17 – Uso do solo goiano no ano de 2017 

 
Fonte: MapBiomas (2017) e IBGE (2020). 

 

Dentre essas alterações os dados mostram que, entre 2006 e 2017, houve uma redução 

de 2 milhões de pastagens naturais e, também, nas áreas de pastagens plantadas uma redução 

da ordem de 1.6 milhão de hectares. Esses dados indicam um aumento das áreas agrícolas, que 

expandiram em 1,1 milhão de hectares (como exemplo, a Figura 18). Nesse período, essa 

expansão se deu nas microrregiões de Quirinópolis, Pires do Rio e Catalão. 
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Figura 18 - Área de cultura de milho (a esquerda) e soja (a direita) em 2017 

Fonte: IBGE (2020). Org.: Silva (2020). 

 

Como se pode observar, as áreas agrícolas com as culturas predominantes de soja e 

milho, em 2017, coincidem com áreas já consolidadas e áreas em expansão. A partir dos 

circuitos produtivos da pecuária é possível demonstrar que alguns núcleos se estruturam em 

áreas predominantes de pastagens e núcleos que coincidem com áreas agrícolas. Já é possível 

observar que essa integração agricultura-pecuária está instalada nessas regiões onde as 

atividades estão imbricadas. Outra perspectiva de integração está ainda, de forma incipiente, 

estruturando-se a partir da cadeia milho/etanol/DDG43, que é um subproduto da produção de 

etanol de milho, que é utilizado para a ração animal, especialmente em confinamentos.   

A pecuária, como todas atividades, tem suas particularidades. Dentre as suas 

especificidades o seu ciclo pode ser dividido em finalidades como: cria, recria, engorda e abate. 

Essas subdivisões podem ser aprofundadas como atividades especializadas, seja no âmbito dos 

produtores ou dos lugares, isto é, pode-se ter produtores que se especializam em uma fase, cria 

ou recria, engorda ou, ainda, lugares que, pelas características do meio ecológico, especializam-

se nessas respectivas fases. Esse tipo de especialização é uma consequência da modernização 

 
43 Consiste nos restos não fermentáveis da produção do etanol. “Ele vem de um termo inglês e que a 

gente traduz para o português como grão seco de destilaria. Ele é um coproduto que aqui no Brasil (seu 

uso) é mais recente, mas já há mais de cem anos este coproduto já tem sido estudado e utilizado nos 

Estados Unidos [...] Ele é um coproduto derivado da agroindústria do etanol. Para produzir etanol, 

utiliza-se o amido que é presente em grande parte no grão de milho, principalmente milho, mas pode ser 

de outros grãos, como, por exemplo, o sorgo […], e a gente remove todo esse amido para produzir o 

etanol. Este coproduto então sobra desta produção de etanol e a gente precisa dar um destino para ele. 

O principal destino é a nutrição animal, principalmente de bovinos de corte - disse a zootecnista Josiane 

Lage” (GIRODOBOI, CANAL RUAL, 2020). 
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das atividades; a fragmentação das atividades possibilita uma otimização dos recursos, 

ampliando assim a taxa de lucro. Essa especificidade está contida no ciclo da atividade.  

Outra especificidade decorre do sistema de organização da atividade em relação ao uso 

do meio ecológico, pode ser uma atividade extensiva, semi-intensiva e intensiva. Essa 

organização no uso do meio ecológico é impactada pelos ciclos, especialmente de distribuição 

das chuvas, já que o desenvolvimento dos pastos depende da disponibilidade da água. Dessa 

forma, a pecuária é regulada pelos ciclos das pastagens que, por sua vez, são regulados pelos 

ciclos das chuvas. Essas especificidades da pecuária atuam sobre a organização dos seus 

circuitos produtivos. Evidentemente que pela ação do capital cria-se meios para reduzir os 

impactos dessas especificidades, procurando construir maiores estabilidades, seja nos impactos 

do meio ecológico ou nas fases da atividade. Uma ação para reduzir a sazonalidade dos pastos 

é a suplementação com alimentos originários da agricultura (milho, soja, algodão, etc.) ou 

produzindo ou adquirindo silagens.  

Um entrevistado do setor de frigoríficos chama atenção para essas particularidades:  

 

O que precisa entender são os dois ciclos da pecuária. O ciclo das águas, que você tem 

o boi de pasto, o pasto a vontade, a água a vontade. E aí não se tem muito sentido no 

confinamento dos animais. E você tem o período da escassez de água, que é o período 

que você tem que fazer a movimentação desse rebanho, tem que fazer a 

movimentação, fechar os animais no confinamento, que aí você está falando de dois 

ciclos de 90 dias (são dois ciclos que em média, os confinamentos trabalham; há 

também confinamentos que trabalham 4 ciclos por ano, são cada três meses um ciclo 

(90 dias fechados) mas, nesse caso, são animais selecionado, são um tipo muito 

específico de um produto para um público muito específico (como o Black, raças 

europeias de uma maneira geral, que eles não se adaptam ao nosso clima e precisam 

de um tratamento diferenciado, uma dieta mais balanceada para chegar em um padrão 

de qualidade que a raça e o mercado precisam; estamos falando de cortes nobres, para 

grandes mercados, Rio de Janeiro, São Paulo e inclusive exportação). 

 

 

  Avançando no detalhamento dessas especificidades, o entrevistado explica:  

Dentro dos ciclos das águas e das secas tem-se o ciclo de reprodução dos animais, 

então geralmente esses grandes players, as grandes fazendas e os grandes criadores, 

eles não trabalham mais com monta a pasto, trabalham basicamente com inseminação 

artificial pra tentar conciliar com o ciclo da desmama dos bezerros no início ou muito 

próximo do início do período da seca, que é quando os animais sofrem muito mais. 

Então tem-se uma movimentação muito forte de animais a partir do mês de junho (do 

final e junho e começo de julho) que é o ciclo de fechar confinamento, é o momento 

de abrir confinamento e adentrar com esses animais para o confinamento. Esses 

grandes players demanda a logística do transporte (esse transporte hoje é basicamente 

feito por caminhões, carretas boiadeiros – já foi o tempo em que usava o truck ou o 

transporte terrestre, tipo comitivas, transporte de boiada, - até porque você imagina, 

transferir um gado de Jataí para Mozarlândia, quantos dias você demoraria para fazer 

esse transporte tocando o gado; estamos falando de 2.000 animais, isso envolveria um 

número de pessoas, é muito grande, ou seja, toda a logística que tem que montar em 

cima inviabiliza o transporte terrestre hoje – até por conta da comodidade, praticidade 

e das garantidas que esse transporte passou ser realizado por transporte rodoviário.  
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Nós temos hoje no mercado carretas boiadeiras pra 50 bois, de 20@ -  nós estamos 

falando de novilhos ou novilhas de 10 a 11@, pois quando se fecha no confinamento 

9 ou 10 @, você consegue colocar até 70 por carreta; então 10 carretas são 700 

animais, que embarca em 2:30 / 3 h de relógio, ele transita dentro da carreta 5 a 6 

horas e já está descarregando; então assim, o sofrimento do animal, o nível de estresse 

do animal e principalmente as políticas de bem estar animal, foram desenvolvidas nos 

últimos anos, eles já inviabilizam o transporte terrestre.  

 

Castillo e Frederico (2010, p. 462), analisando a importância da circulação para a 

dinâmica da produção no período atual, afirmam:  

Com a crescente especialização produtiva dos lugares, possibilitada pela combinação 

entre o desenvolvimento dos sistemas de transportes e comunicações e a política de 

Estados e empresas, aumentam os fluxos materiais e informacionais, distanciando 

cada vez mais os locais de produção dos locais de consumo, tornando mais complexas 

a distribuição espacial das atividades econômicas e a articulação entre as diferentes 

etapas, em diferentes lugares, da produção.   

               

 Nessa perspectiva, o circuito produtivo da pecuária vai conformando o espaço com as 

suas particularidades e sendo comandado pela dinâmica do capital. Os lugares são apropriados 

como potência para a realização da acumulação e sua organização se estrutura para realizar a 

acumulação. Nesse sentido, Santos (1986, p. 121), comentando a proposição de Barrios (1976), 

afirma que para essa autora: “circuitos de produção e acumulação se estruturam a partir de uma 

atividade produtiva definida como primária ou inicial” e possuem “uma série de fases ou 

escalões correspondentes aos distintos processos de transformação por que passa o produto 

principal da atividade até chegar ao consumo final”.  

A organização da produção em fase, no caso da pecuária, passa pela busca de uma 

homogeneização, lançando mão de técnicas e manejo que possibilitam essa concentração. Por 

exemplo, na fala da entrevistada 2, que é especializada em cria e mantém um rebanho de 4 mil 

matrizes da raça Tabapuã, ela afirma que:  

 

A nossa estação de monta, está em torno de 90 dias. Ela começa em outubro, 1 de 

outubro. Nesse as vacas que já estão aptas a ser inseminadas e a gente faz a 

inseminação; aí passa 28 dias a gente faz ultrassom e avalia se ela está prenha ou não. 

Se tiver prenha ótima, se tiver vazia a gente faz outro protocolo e faz outra 

inseminação nessa vaca e daí mais 28 dias a gente avalia de novo com ultrassom pra 

ver se ela emprenhou ou não. Se ela emprenhou ótimo, se não emprenhou ela tem 

outra chance, fazemos uma passagem com touro, em pasto. E ela vai ficar uns 20 dias 

com o touro. Então ela passou por duas inseminações e ela não emprenhou ela tem a 

chance com o touro, que a gente fala repasse. E se ela não emprenhar depois desses 

90 dias, aí ela é descartada.  

 

A partir desse manejo usando estágios de inseminação e passagem com um touro se dá 

o controle do período de reprodução da matriz. Dessa forma, a produção fica concentrada em 

um período que considera o clico natural das chuvas, início de outubro, quando as chuvas já se 
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firmaram, como explica a entrevistada: “de agora para frente, eles têm 90 dias, que vão nascer 

4 mil bezerros, dentro de 90 dias”.  Falando sobre a taxa de nascimento a entrevistada afirma: 

“Aí tem uma taxa de prenhez de 80% e desconta 4% de mortalidade, hoje estamos trabalhando 

em torno de 3.800 bezerros”. A partir das informações dos entrevistados pode-se afirmar que o 

circuito espacial produtivo decorre da intensificação da especialização, impondo ao lugar 

especializado uma maior extração de renda diferencial e, também, uma ampliação na mais valia 

social.  

A partir da representação espacial dos Circuitos da pecuária busca-se sustentar que suas 

formações criam lugares especializados nas diferentes fases - recria, engorda e abate. Essa 

tendência decorre da inserção da atividade em um circuito espacial mais amplo, tanto no 

território nacional, quanto no mundial. Entretanto, ao mesmo tempo em que se pode afirmar 

que as transformações da pecuária intensificam os circuitos criando espaços especializados, não 

se pode deixar de considerar que atividades mantêm produtores que não estão inseridos 

totalmente nessa forma de organização. Esses produtores mantêm todas as fases - cria, recria e 

engorda - do seu rebanho em um só lugar.  

Para construir a representação cartográfica do circuito espacial produtivo da pecuária 

dos anos de 2018 e 2020, usou-se as informações das Guias de Trânsito Animal (Emitidas pela 

AGRODEFESA-GO), documento exigido para a movimentação animal entre propriedades. As 

GTAs foram organizadas pelas finalidades de recria, engorda e abate. São emitidas tanto para 

a origem como para o destino do animal. A seleção dos anos (2018 e 2020) permitiu fazer uma 

comparação, buscando identificar as possíveis alterações que ocorreram nesse período. Após 

construir um conjunto de filtro para organizar a participação dos 246 municípios de Goiás na 

circulação de bovinos, entendeu-se que, pelo volume de dados desses municípios, seria muito 

difícil construir uma representação cartográfica com essa abrangência. Considerando que entre 

os objetivos da pesquisa estava o propósito de identificar segmentos especializados em espaços 

nucleados, procedeu-se a um ranqueamento dos dez munícipios nos anos analisados (2018 e 

2020) onde mais foram emitidas GTAS de origem e os dez onde foram emitidas as GTAs de 

destino. Após a organização desses dados se elaborou um conjunto de mapas estabelecendo os 

circuitos espaciais por fases, obtendo um mapa para os dez municípios onde foram emitidas 

GTAs de origem e a partir de cada um desses municípios ranqueados, entre os dez, estabeleceu-

se cinco municípios que fizeram conexões com cada um deles. Assim, tem-se um município do 

ranque e cinco municípios que fazem conexão com ele. Por exemplo, tem-se o município de 

onde mais foram emitidas GTAs de origem e os municípios que receberam esses animais. Da 

mesma forma, há um município de onde foram originadas mais GTAs de destino e quais foram 
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os cinco municípios que receberam esses animais. Os resultados desses circuitos estão 

apresentados nos mapas e tabelas que seguem (Figura 19 e Tabela 10). 
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Figura 19 - Mapa de recria (emitida) à esquerda e mapa de recria (recebida) à direita, em 2018 

 
Fonte: AGRODEFESA (2021) e IBGE (2018). Org.: Pelisson (2021) 
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Tabela 10 - Bovinos emitidos por GTA (Origem) para recria em 2018 

 
Fonte: AGRODEFESA (2021). Org.: Pelisson (2021). 

 

 

Tabela 11 – Bovinos recebidos por GTA (Destino) para recria em 2018

 
Fonte: AGRODEFESA (2021). Org.: Pelisson (2021). 

EMITIDA REBANHO TOTAL RECEBIDO EMITIDA2 REBANHO TOTAL3 RECEBIDO2

Porangatu 144867 Porangatu Orizona 77416 Orizona

Porangatu 17096 São Miguel do Araguaia Orizona 11666 Pires do Rio

Porangatu 16576 Novo Planalto Orizona 8750 Silvânia

Porangatu 14754 Santa Tereza de Goiás Orizona 3868 Vianópolis

Porangatu 12497 Nova Crixás Orizona 3147 Luziânia

Porangatu 12151 Mutunópolis Orizona 2775 Urutaí

Nova Crixás 101393 Nova Crixás Jussara 50476 Jussara

Nova Crixás 12861 São Miguel do Araguaia Jussara 12621 Itapirapuã

Nova Crixás 12795 Crixás Jussara 7095 Britânia

Nova Crixás 11142 Mozarlândia Jussara 6486 Montes Claros de Goiás

Nova Crixás 6613 Mundo Novo Jussara 6348 Fazenda Nova

Nova Crixás 4561 Aruanã Jussara 5107 São Luís de Montes Belos

São Luís de Montes Belos 74875 São Luís de Montes Belos Fazenda Nova 46783 Fazenda Nova

São Luís de Montes Belos 12863 Aurilândia Fazenda Nova 9553 Firminópolis

São Luís de Montes Belos 7887 Firminópolis Fazenda Nova 9271 Jussara

São Luís de Montes Belos 6780 Sanclerlândia Fazenda Nova 5738 Itapirapuã

São Luís de Montes Belos 4981 Jussara Fazenda Nova 4659 Novo Brasil

São Luís de Montes Belos 4895 Córrego do Ouro Fazenda Nova 3375 Montes Claros de Goiás

São Miguel do Araguaia 83116 São Miguel do Araguaia Crixás 34513 Crixás

São Miguel do Araguaia 16634 Nova Crixás Crixás 16038 Nova Crixás

São Miguel do Araguaia 5396 Mundo Novo Crixás 6201 Santa Terezinha de Goiás

São Miguel do Araguaia 4763 Novo Planalto Crixás 4748 Aruanã

São Miguel do Araguaia 4123 Bonópolis Crixás 4602 Uirapuru

São Miguel do Araguaia 3597 Crixás Crixás 3912 Mozarlândia

Jataí 63218 Jataí Piranhas 59272 Piranhas

Jataí 12461 Serranópolis Piranhas 16119 Arenópolis

Jataí 9465 Caiapônia Piranhas 7184 Bom Jardim de Goiás

Jataí 4946 Cachoeira Alta Piranhas 3529 Montes Claros de Goiás

Jataí 4420 Itarumã Piranhas 2310 Caiapônia

Jataí 3986 São Simão Piranhas 1830 Jataí

EMITIDA REBANHO TOTAL RECEBIDO EMITIDA2 REBANHO TOTAL3 RECEBIDO4

Nova Crixás 101393 Nova Crixás Montes Claros de Goiás 56755 Montes Claros de Goiás

São Miguel do Araguaia 16634 Nova Crixás Iporá 8589 Montes Claros de Goiás

Crixás 16038 Nova Crixás Jussara 6486 Montes Claros de Goiás

Porangatu 12497 Nova Crixás Bom Jardim de Goiás 4367 Montes Claros de Goiás

Mozarlândia 11208 Nova Crixás Moiporá 3644 Montes Claros de Goiás

Goiânia 7625 Nova Crixás Piranhas 3529 Montes Claros de Goiás

Porangatu 144867 Porangatu Jataí 63218 Jataí

Mutunópolis 10305 Porangatu Serranópolis 13302 Jataí

Novo Planalto 9074 Porangatu Caiapônia 8575 Jataí

Santa Tereza de Goiás 6977 Porangatu Cachoeira Alta 3427 Jataí

São Miguel do Araguaia 3246 Porangatu Bom Jardim de Goiás 2125 Jataí

Bonópolis 2967 Porangatu Rio Verde 1840 Jataí

São Miguel do Araguaia 83116 São Miguel do Araguaia Orizona 77416 Orizona

Porangatu 17096 São Miguel do Araguaia Pires do Rio 8031 Orizona

Nova Crixás 12861 São Miguel do Araguaia Luziânia 4207 Orizona

Novo Planalto 9118 São Miguel do Araguaia Urutaí 3123 Orizona

Bonópolis 7039 São Miguel do Araguaia Padre Bernardo 2218 Orizona

Crixás 3761 São Miguel do Araguaia Ipameri 2130 Orizona

Jussara 50476 Jussara Bela Vista de Goiás 45074 Bela Vista de Goiás

Itapirapuã 14294 Jussara Palmeiras de Goiás 6664 Bela Vista de Goiás

Fazenda Nova 9271 Jussara Piracanjuba 4828 Bela Vista de Goiás

Montes Claros de Goiás 6697 Jussara Caldazinha 3465 Bela Vista de Goiás

Britânia 6382 Jussara Mara Rosa 3322 Bela Vista de Goiás

São Luís de Montes Belos 4981 Jussara Goiânia 2551 Bela Vista de Goiás

São Luís de Montes Belos 74875 São Luís de Montes Belos Fazenda Nova 46783 Fazenda Nova

Firminópolis 6759 São Luís de Montes Belos Jussara 6348 Fazenda Nova

Aurilândia 6238 São Luís de Montes BelosSão Luís de Montes Belos 4871 Fazenda Nova

Córrego do Ouro 5937 São Luís de Montes Belos Novo Brasil 4598 Fazenda Nova

Jussara 5107 São Luís de Montes Belos Itapirapuã 3629 Fazenda Nova

Iporá 4703 São Luís de Montes Belos Jaupaci 3446 Fazenda Nova
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Porangatu, localizado na mesorregião do Norte Goiano, foi o município de onde mais 

foram emitidas GTAs de origem, com finalidade de recria, em 2018 (tabela 10). Os cinco 

municípios que mais receberam animais que tiveram origem em Porangatu foram, na sequência: 

São Miguel do Araguaia, Santa Teresa de Goiás, Mutunópolis, Mundo Novo e Nova Crixás. 

Todos esses munícipios estão na mesorregião de Porangatu, portanto, os animais estão sendo 

movimentados em um núcleo de recria com proximidade entre si. Frente a esse resultado pode-

se afirmar que esse núcleo tem as condições para a realização dessa finalidade, não precisando 

deslocar os animais para outras regiões.  

O segundo munícipio que mais emitiu as GTAs de saída foi Novas Crixás, localizado 

na mesorregião Noroeste Goiano. Das GTAs de recria emitidas em nova Crixás, em 2018, os 

cinco municípios que mais receberam animais foram: São Miguel do Araguaia Mozarlândia, 

Mundo Novo, Crixás e Araguapaz, todos eles localizados na mesorregião Noroeste Goiano. 

Como se pode observar no mapa esses dois núcleos liderados por Porangatu e Nova Crixás têm 

uma articulação dentro da finalidade da recria. De fato, nessa porção do estado há grandes 

fazendas e grandes confinamentos, sendo que Nova Crixás tem o maior rebanho do estado. Um 

dos entrevistados afirmou: “mas no caso que vocês perguntaram de especialização da região, 

no caso de Novas Crixás, eu acredito que lá 70% é de engorda. Igual o ano passado que teve 

essa subida do preço do bezerro, aí muita gente partiu para cria, mas lá em Novas Crixas, 70% 

é engorda”. Portanto, é possível que essas movimentações no circuito ocorram para aproveitar 

as melhores condições para a fase de engorda, o que vai dando uma conformação ao espaço 

especializado.                

São Luiz dos Montes belos, localizado na mesorregião Centro Goiano, é o terceiro 

município de onde mais se emitiu GTAs de recria, em 2018. Os cinco municípios que mais 

receberam animais que vieram desse município foram: São Luiz dos Montes Belos, Aurilândia, 

Firminópolis, Sanclerlândia e Jussara. Pela primeira vez entre os dez municípios desse ranque 

que mais receberam GTAs de recria aparece o próprio município, isso significa que o 

movimento maior de animais se deu no interior do mesmo. Como pode ser observado na tabela 

a circulação interna foi superior a 56%. Os demais municípios que receberam estão na direção 

oeste do estado, na área da bacia do rio Araguaia, região de formação de pastagens.     

São Miguel do Araguaia, o quarto em emissão de GTAs de recria, em 2018, localizado 

na mesorregião do Noroeste Goiano, que compõe como área contígua com os núcleos de 

Porangatu e Novas Crixás, também teve uma maior movimentação de GTAs no seu próprio 

território e enviou para os municípios de: Nova Crixás, Mundo Novo, Bonópolis e Crixás. Esses 

três (um, dois e quatro) mostram uma forte conexão entre si nessa finalidade de recria, em 2018.  
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O quinto munícipio onde mais foram emitidas GTAs de origem, em 2018, foi Jataí, que 

está localizado na microrregião sudoeste de Goiás. Em Jataí também foram emitidas mais de 

50% das GTAs para o seu próprio território. Esse município está inserido na principal região 

produtora de grãos do estado de Goiás. Os municípios que receberam animais movimentados a 

partir de Jataí foram: Serranópolis, Caiapônia, Cachoeira Alta, Itarumã e São Simão. Esse 

circuito formado por municípios contíguos a jataí e dois mais afastados pode ser animado por 

propriedades dos mesmos proprietários, como é a situação da empresa de uma das entrevistadas, 

que tem fazenda em Serranópolis e Caiapônia.  

Os demais municípios de onde foram emitidas GTAs, em 2018, foram: Jussara, Fazenda 

Nova, Crixás e Piranhas. Todos têm em comum o fato de que os movimentos mais expressivos 

se deram nos seus próprios territórios. Os municípios que receberam estão nas proximidades ou 

fazem parte da região de influência da bacia do rio Araguaia, que concentra parte expressiva do 

rebanho bovino do estado de Goiás, como pode ser observado no mapa da Figura 20.              

Uma vez descrito o movimento de recria dos animais dos principais municípios de 

origem, em 2018, passa-se a discutir a movimentação dos animais de recria e os principais 

municípios que os receberam (tabela 11). O critério é o mesmo, foram ranqueados os dez 

municípios que mais receberam animais de recria e de onde esses animais vieram. Quando se 

observa os mapas da Figura 19, verifica-se que a movimentação entre os animais que saíram e 

os que ingressaram nos municípios tem fluxos comuns e diferentes. Disso pode-se concluir que, 

na fase de recria, o circuito amplia o seu raio de atuação. Em 2018, o município que mais 

recebeu animais para a recria recebeu os mesmos dos municípios de: Nova Crixás, São Miguel 

do Araguaia, Crixás, Porangatu, Morrinhos e Goiânia, com se pode observar pelos dados da 

Tabela 11. A maior movimentação se deu no seu território e em municípios da sua mesorregião, 

com exceção de Goiânia.  

Porangatu é o segundo município que mais recebeu animais de recria em 2018, sendo 

que a principal movimentação se deu internamente e em seguida recebeu de: Mutunópolis, 

Novo Planalto, Santa Tereza de Goiás, São Miguel do Araguaia e Bonópolis. Como se pode 

observar, esse núcleo ficou muito parecido com os animais que saíram (GTAs emitidas), 

indicando que há uma circulação de animais na fase de recria entre os municípios.  

São Miguel do Araguaia, terceiro município que mais recebeu animais em 2018, tem 

uma dinâmica parecida com os dois núcleos anteriores, maior movimentação de animais no seu 

próprio território, seguida de animais vindos da sua própria mesorregião.    

Jussara, quarto município que mais recebeu animais de recria em 2018, tem uma 

circulação interna dominante e recebeu animais de Itapirapuã, Fazenda Nova, Montes Claros 
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de Goiás e Britânia. Esse núcleo também repete o movimento das GTAs emitidas, o que indica 

um movimento de circulação entre os municípios próximos. Pode-se depreender que as 

condições para a realização da atividade, nessa fase, têm características comuns, formando um 

espaço de contiguidade que ultrapassa os limites dos próprios municípios.    

Os demais municípios - Montes Belos de Goiás, Jataí, Orizona e Fazenda Nova - 

mantêm um movimento próximo da fase. A novidade nessa fase de recria em 2018 em relação 

ao movimento de animais para a recria é Bela Vista de Goiás, pois não aparece na circulação 

de animais que saíram. Esse núcleo se forma nas cercanias da capital e recebeu, em 2018, 

animais de municípios mais distantes como, por exemplo, Mara Rosa.  

Essa primeira descrição mostra que, nessa fase de recria, em 2018, entre as GTAs 

emitidas e recebidas houve uma movimentação marcada pela interação de proximidade, 

formando núcleos dentro das mesorregiões. Um aspecto que diferenciou a movimentação entre 

a saída e a chegada de animais é que na chegada o movimento predominante se deu no interior 

dos próprios municípios. Isso indica que o circuito espacial produtivo, na fase da recria, em 

2018, fez-se entre municípios próximos e no seu próprio território. Ainda, pode-se observar que 

a região predominante está na parte oeste do estado, área de influência da bacia do Araguaia.                 



 
139 

 

Figura 20 – Mapa de engorda (emitida), à esquerda, e mapa de engorda (recebido), à direita, em 2018 

 
Fonte: AGRODEFESA (2021) e IBGE (2018). Org.: Pelisson (2021).
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Tabela 12 - Bovinos emitidos por GTA (Origem) para engorda em 2018 

 
Fonte: AGRODEFESA (2021).Org.: Pelisson (2021). 

 

Tabela 13 - Bovinos recebidos por GTA (Destino) para engorda em 2018

 
Fonte: AGRODEFESA (2021). Org.: Pelisson (2021). 

EMITIDA REBANHO TOTAL RECEBIDA EMITIDA2 REBANHO TOTAL3 RECEBIDA4

São Miguel do Araguaia 173434 São Miguel do Araguaia Mineiros 145727 Mineiros

São Miguel do Araguaia 36276 Nova Crixás Mineiros 9612 Doverlândia

São Miguel do Araguaia 9987 Mundo Novo Mineiros 7870 Caiapônia

São Miguel do Araguaia 7492 Novo Planalto Mineiros 7089 Portelândia

São Miguel do Araguaia 5800 Porangatu Mineiros 6255 Santa Rita do Araguaia

São Miguel do Araguaia 5489 Mozarlândia Mineiros 4127 Nazário

Nova Crixás 132320 Nova Crixás Caiapônia 92175 Caiapônia

Nova Crixás 29781 Mozarlândia Caiapônia 17248 Doverlândia

Nova Crixás 14636 Aruanã Caiapônia 13211 Mineiros

Nova Crixás 11924 Mundo Novo Caiapônia 6503 Jataí

Nova Crixás 11599 São Miguel do Araguaia Caiapônia 5438 Palestina de Goiás

Nova Crixás 8657 Crixás Caiapônia 4867 Arenópolis

Rio Verde 106036 Rio Verde Cachoeira Alta 59566 Cachoeira Alta

Rio Verde 12082 Jataí Cachoeira Alta 12962 Caçu

Rio Verde 11242 Cachoeira Alta Cachoeira Alta 12693 Itarumã

Rio Verde 9640 Quirinópolis Cachoeira Alta 9493 Quirinópolis

Rio Verde 7255 Santa Helena de Goiás Cachoeira Alta 8044 Rio Verde

Rio Verde 6139 Montividiu Cachoeira Alta 7335 Paranaiguara

Morrinhos 117108 Morrinhos Inhumas 50642 Inhumas

Morrinhos 9232 Caldas Novas Inhumas 10197 Anicuns

Morrinhos 8126 Piracanjuba Inhumas 9001 Abadiânia

Morrinhos 7407 Goiatuba Inhumas 8119 Itaberaí

Morrinhos 6869 Itumbiara Inhumas 5320 Nova Crixás

Morrinhos 6027 Buriti Alegre Inhumas 5126 Itauçu

Faina 59662 Faina Goiatuba 56855 Goiatuba

Faina 20473 Araguapaz Goiatuba 24068 Itumbiara

Faina 17012 Nova Crixás Goiatuba 15539 Morrinhos

Faina 14763 Aruanã Goiatuba 15369 Buriti Alegre

Faina 10140 Mozarlândia Goiatuba 8902 Panamá

Faina 8182 Goiás Goiatuba 4893 Joviânia

EMITIDA REBANHO TOTAL RECEBIDA EMITIDA2 REBANHO TOTAL3 RECEBIDA4

Nova Crixás 132320 Nova Crixás Aruanã 22218 Aruanã

São Miguel do Araguaia 36276 Nova Crixás Nazário 18595 Aruanã

Mozarlândia 30166 Nova Crixás Faina 14763 Aruanã

Mundo Novo 21675 Nova Crixás Nova Crixás 14636 Aruanã

Faina 17012 Nova Crixás Araguapaz 10642 Aruanã

Araguapaz 11039 Nova Crixás Mozarlândia 6830 Aruanã

São Miguel do Araguaia 173434 São Miguel do Araguaia Itumbiara 4526 Cachoeira Alta

Nova Crixás 11599 São Miguel do Araguaia Goiatuba 3620 Cachoeira Alta

Bonópolis 9427 São Miguel do Araguaia Quirinópolis 2197 Cachoeira Alta

Novo Planalto 4376 São Miguel do Araguaia Cachoeira Dourada 1863 Cachoeira Alta

Porangatu 4003 São Miguel do Araguaia Buriti Alegre 1800 Cachoeira Alta

Mundo Novo 3759 São Miguel do Araguaia Caiapônia 92175 Caiapônia

Mineiros 145727 Mineiros Doverlândia 15719 Caiapônia

Caiapônia 13211 Mineiros Mineiros 7870 Caiapônia

Doverlândia 9137 Mineiros Jataí 4084 Caiapônia

Jataí 7683 Mineiros Rio Verde 3900 Caiapônia

Santa Rita do Araguaia 5378 Mineiros Aporé 3850 Caiapônia

Portelândia 4688 Mineiros Jussara 58566 Jussara

Rio Verde 106036 Rio Verde Itapirapuã 11445 Jussara

Jussara 15336 Rio Verde Santa Fé de Goiás 8521 Jussara

Cachoeira Alta 8044 Rio Verde Faina 8032 Jussara

Paraúna 7125 Rio Verde Rio Verde 5612 Jussara

Doverlândia 5991 Rio Verde Santo Antônio da Barra 3661 Jussara

Quirinópolis 5222 Rio Verde Faina 59662 Faina

Morrinhos 117108 Morrinhos Rianápolis 14166 Faina

Goiatuba 15539 Morrinhos Goiás 11981 Faina

Piracanjuba 9698 Morrinhos Araguapaz 10352 Faina

Buriti Alegre 3435 Morrinhos Aruanã 9142 Faina

Caldas Novas 2685 Morrinhos Santa Terezinha de Goiás 5836 Faina

Itumbiara 2424 Morrinhos
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Na movimentação do circuito da engorda (figura 20), em 2018, observando os 

resultados especializados (Figura 20 e Tabela 12), constata-se que há duas grandes áreas 

formadas por contiguidades, tanto na movimentação de animais que saem, quanto de aninais 

que chegam, entre os dez municípios de onde mais se movimentaram animais nessa fase.  

Os animais entram na fase de engorda com mais ou menos 16 meses ou dez arrobas e 

passam para fase do abate com 26/36 meses, com 17/18 arrobas, variando se são fêmeas ou 

machos. Essa variação depende do tipo de pecuária realizada, com mais ou menos tecnificação, 

semi-confinada ou a pasto, das condições de pastagens, da raça, enfim há uma série de 

condicionantes que não foi possível avaliar com os dados disponíveis. Mas, com as informações 

empíricas é possível fazer algumas aproximações sobre a organização dessa fase dentro do 

circuito espacial produtivo. Um dos entrevistados explica a dinâmica que eles realizam nesse 

processo das diferentes fases: 

 

A gente mexe com cria, recria e engorda. A gente faz o ciclo completo, aqui no 

Tocantins [tem uma fazenda especializada em cria] é só cria, aqui a gente tem só vaca, 

aí a gente leva, tem uma fazenda na divisa do estado, ela é metade Goiás e metade em 

Tocantins, aí a gente leva os bezerros machos pra lá, aí a gente faz a recria deles na 

fazenda e quando eles estão atingindo a idade de 15 meses a 18 meses a gente leva 

eles pra Nova Crixás pra fazer a terminação.  

 

Esse pecuarista explica que fazem a terminação a pasto, em um processo semi-intensivo. 

Mas explica que Nova Crixás se destaca por ter grandes confinamentos. “Em Nova Crixás tem 

a fazenda conforto, o confinamento deles tem 40.000 cabeças. E tem a fazenda favorita, do 

grupo Quagliato, se não me engano o confinamento deles tem 16 000, é uma região tem grandes 

confinadores”.  Os confinamentos trabalham com um giro de 90 dias para fazer a terminação 

do animal e encaminhá-lo ao frigorífico. As GTAs definem essa finalidade de engorda, sem 

caracterizar se o animal está em frigorífico ou em pasto. Entretanto, mesmo que sejam sistemas 

com dinâmicas diferentes entre si, a finalidade, conforme as GTAs, é de engorda.  

Retomando a circulação da engorda pode-se observar que alguns municípios entram no 

circuito de envio de animais para outros municípios como ocorre, por exemplo, em Rio Verde. 

Nesse caso, além de girar a maior parte do rebanho em seu território, envia animais para Jataí, 

Cachoeira Alta, Santa Helena, Quirinópolis e Montividio. Por sua vez, nos municípios de 

Cachoeira Alta, Caiapônia e Mineiros, além dos seus próprios territórios, o circuito espacial do 

envio de animais é abastecido por munícipio de suas proximidades.          

Quando se analisa os municípios que recebem (tabela 13) esses animais da fase da 

engorda é possível perceber um fluxo direcionado já para municípios em que ocorrem abates, 
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como Mineiros, Palmeiras, Jataí (em 2018 Jataí tinha um frigorifico que foi desativado), 

Mozarlândia, Cachoeira Alta, Morrinhos e Goiatuba. Isso indica que o circuito segue a lógica 

da recria se articular com a engorda e essa se articular com o abate. Esse processo será melhor 

explicitado quando forem analisados os circuitos do abate. 

Conforme o entrevistado número 6, a relação do circuito da engorda com o abate ocorre 

de acordo com o período chuvoso e de seca.   

 

É muita questão de oferta, quando você tem na seca, você tem sim, uma oferta mais 

próxima porque os grandes confinamentos estão ali, estão muito próximo das 

unidades, nos confinamentos você tem uma questão do contrato. O cara já confina, 

com uma expectativa de vender para um determinado frigorífico, aí você tem essa 

sazonalidade – você tem lá 20.000/30.000 bois confinados, que você sabe que a partir 

de 90 dias, você tem um período X para abater – agora quando nós estamos falando 

do período dos tempos das águas, que aí o boi, é o boi de pasto, aí você precisa sair 

um pouco mais o raio, precisa de um raio mais longo, porque aí o boi ele não está tão 

próximo. O ideal seria você trabalhar com 60 % – 40% ou 70% -30% de animais em 

confinamento e a pasto, respectivamente.  

 

A partir do que fala o entrevistado e das informações expostas nos mapas e tabelas, 

pode-se concluir que na espacialização do circuito produtivo da pecuária entre os fatores que 

impulsionam o circuito da engorda estão as condições naturais e a própria proximidade com as 

plantas dos frigoríficos. Esses dados podem ser observados nos mapas e tabelas da modalidade 

de abate, tanto nas GTAs emitidas como nas recebidas. Os critérios são os mesmos das outas 

modalidades, dez principais municípios de onde mais foram movimentados animais para o 

abate, em 2018.  

O abate é o ponto de finalização do circuito espacial produtivo da pecuária em si. Após 

o abate, o bovino passa a ser entendido como um novo produto: a carne e seus derivados. Dentro 

desse entendimento é que esta pesquisa tomou a pecuária como um circuito espacial produtivo 

totalizante. Da cria, recria, engorda e abate se tem o movimento que, uma vez especializado, 

forma um circuito espacial produtivo da pecuária.       

 

 

 



 
143 

 

Figura 21  - Mapa de abate (emitida), à esquerda, e mapa de abate (recebida), à direita, em 2018 

 
Fonte: AGRODEFESA (2021). Org.: Pelisson (2021). 
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De Nova Crixás se emitiu o maior número de GTAs para abate (tabela 14) em 2018 

(figura 21). Desses animais mais de 2/3 foram para Mozarlândia, município que tem a maior 

planta de abate de gado no Noroeste de Goiás. Apesar da proximidade de Nova Crixás também 

saíram animais para Santa Fé de Goiás, Palmeiras, Inhumas, todos com plantas de abate. Jussara 

manteve o mesmo padrão de Nova Crixás, mas, nesse movimento, Mozarlândia recebeu menos 

de 25% dos animais de Jussara, que seguiram para Santa Fé de Goiás, Palmeiras, Goiânia e para 

a própria Jussara. Aruanã, município localizado na bacia do Araguaia, também enviou mais de 

70% dos animais para Mozarlândia. São Miguel do Araguaia, também localizado na bacia do 

Araguaia, originou a maior parte do rebanho abatido, em 2018, no município de Mozarlândia. 

Mineiros, quarto município que mais emitiu GTAs para abate, pelo fato de ter uma planta 

frigorífica, girou os animais no seu próprio território e também recebeu de Jataí, Promissão, 

Cachoeira Alta e Aporé. Assim como Mineiros, Jataí, Rio Verde e Santa Helena de Goiás, de 

onde foram emitidas GTAs para abate, em 2018, tiveram uma movimentação principal no seu 

próprio território.  Formosa, município próximo a Brasília, foi de onde saíram animais de forma 

mais distribuída.        

        

Tabela 14 - Bovinos emitidos por GTA (Origem) para abate em 2018 

 
Fonte: AGRODEFESA (2021). Org.: Pelisson (2021). 

 

EMITIDA REBANHO TOTAL RECEBIDA EMITIDA2 REBANHO TOTAL3 RECEBIDA4

Nova Crixás 179777 Mozarlândia Rio Verde 25291 Rio Verde

Nova Crixás 28125 Santa Fé de Goiás Rio Verde 11397 Mineiros

Nova Crixás 19669 Palmeiras de Goiás Rio Verde 10764 Goiânia

Nova Crixás 10571 Inhumas Rio Verde 8382 Senador Canedo

Nova Crixás 4646 Pirenópolis Rio Verde 6856 Jataí

Jussara 25533 Mozarlândia Rio Verde 6661 Cachoeira Alta

Jussara 20160 Santa Fé de Goiás Formosa 27186 Formosa

Jussara 13306 Palmeiras de Goiás Formosa 25626 Brasília

Jussara 12523 Goiânia Formosa 20700 Goiânia

Jussara 8765 Jussara Formosa 5562 Mozarlândia

Jussara 8203 Inhumas Formosa 3922 Novo Gama

Aruanã 74745 Mozarlândia Formosa 3559 Cidade Ocidental

Aruanã 11956 Palmeiras de Goiás Santa Helena de Goiás 29650 Palmeiras de Goiás

Aruanã 8503 Santa Fé de Goiás Santa Helena de Goiás 18459 Santa Fé de Goiás

Aruanã 5155 Goianira Santa Helena de Goiás 4185 Inhumas

Aruanã 3318 Senador Canedo Santa Helena de Goiás 3384 Jataí

Mineiros 76482 Mineiros Santa Helena de Goiás 3013 Cachoeira Alta

Mineiros 9119 Jataí Jataí 24447 Jataí

Mineiros 8908 Promissão Jataí 14149 Aporé

Mineiros 5875 Cachoeira Alta Jataí 11497 Mineiros

Mineiros 5060 Aporé Jataí 4330 Goiânia

Mineiros 2075 Pirenópolis Jataí 4100 Inhumas

São Miguel do Araguaia 36200 Mozarlândia Jataí 3211 Cachoeira Alta

São Miguel do Araguaia 15943 Santa Fé de Goiás Porangatu 26727 Porangatu

São Miguel do Araguaia 12813 Porangatu Porangatu 11161 Mozarlândia

São Miguel do Araguaia 10085 Itauçu Porangatu 5388 Pirenópolis

São Miguel do Araguaia 7964 Goianira Porangatu 4389 Itauçu

Porangatu 4147 Senador Canedo

Porangatu 3294 Goiânia
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Quando se observa as GTAs de abate para o destino (tabela 15) fica muito evidente 

que os municípios que recebem esses animais são os que têm plantas de abate. Mozarlândia foi 

o município que mais recebeu animais para abate entre os dez que receberam animais para abate 

em 2018. Mineiros, Palmeiras de Goiás, Santa Fé de Goiás, Goiânia e Senador Canedo foram 

os que receberam mais animais na sequência.    

 

Tabela 15  - Bovinos recebidos por GTA (Destino) para abate em 2018 

 
Fonte: AGRODEFESA (2021).Org.: Pelisson (2021). 

 

A partir dos dados das fases da pecuária - recria, engorda e abate -, conforme as 

informações obtidas através das Guias de Trânsito Animal (GTAs), no ano de 2018, o circuito 

espacial produtivo formou espaços especializados. Na seção onde foram apresentadas as 

regionalidades do território de Goiás associadas à pecuária como qualidade das pastagens, 

distribuição do rebanho, UAs, usos, clusters, etc. fica evidente a concentração dessas atividades 

em lugares específicos. A dinâmica da conforma espacial resultante dos circuitos produtivos e 

círculos de cooperação também se altera temporariamente.  Isso é visível se forem comparados, 

pelos mesmos critérios, os circuitos em 2020.       

 

EMITIDA REBANHO TOTAL RECEBIDA EMITIDA2 REBANHO TOTAL3 RECEBIDA4

Nova Crixás 179777 Mozarlândia Santa Rita do Araguaia 6011 Inhumas

Aruanã 74745 Mozarlândia Inhumas 14909 Inhumas

Mozarlândia 37067 Mozarlândia Nova Crixás 10571 Inhumas

São Miguel do Araguaia 36200 Mozarlândia Jussara 8203 Inhumas

Mundo Novo 31397 Mozarlândia Montes Claros de Goiás 7240 Inhumas

Santa Helena de Goiás 29650 Palmeiras de Goiás Itaberaí 6697 Inhumas

Paraúna 23896 Palmeiras de Goiás Goiás 6175 Inhumas

Nova Crixás 19669 Palmeiras de Goiás Nazário 36920 Senador Canedo

Goianésia 18593 Palmeiras de Goiás Rio Verde 8382 Senador Canedo

Maurilândia 16075 Palmeiras de Goiás Itarumã 6971 Senador Canedo

Formosa 20700 Goiânia Bela Vista de Goiás 6640 Senador Canedo

Iaciara 15185 Goiânia Trindade 5973 Senador Canedo

Jussara 12523 Goiânia Cristalina 19444 Cidade Ocidental

Rio Verde 10764 Goiânia Padre Bernardo 14063 Cidade Ocidental

Porteirão 7824 Goiânia Pires do Rio 13658

Nova Crixás 28125 Santa Fé de Goiás Cidade Ocidental 11310 Cidade Ocidental

Jussara 20160 Santa Fé de Goiás Simolândia 9021 Cidade Ocidental

Santa Helena de Goiás 18459 Santa Fé de Goiás Flores de Goiás 8264 Cidade Ocidental

Montes Claros de Goiás 18400 Santa Fé de Goiás Pirenópolis 8153 Pirenópolis

São Miguel do Araguaia 15943 Santa Fé de Goiás São Miguel do Araguaia 7236 Pirenópolis

Mineiros 76482 Mineiros Goianésia 6257 Pirenópolis

Doverlândia 21608 Mineiros Niquelândia 5563 Pirenópolis

Caiapônia 13374 Mineiros Porangatu 5388 Pirenópolis

Jataí 11497 Mineiros Jaraguá 4668 Pirenópolis

Rio Verde 11397 Mineiros São Miguel do Araguaia 7964 Goianira

Joviânia 5225 Goianira

Aruanã 5155 Goianira

Crixás 4944 Goianira

Goiás 4928 Goianira
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Figura 22 - mapa de recria (emitida), à esquerda, e mapa de recria (recebida), à direita, em 2020 

 

 
Fonte: AGRODEFESA (2021). Org.: Pelisson (2021). 
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Porangatu, Nova Crixas e São Luiz dos Montes Belos continuam sendo os três de onde 

mais se emitiram GTAs para recria em 2020 (figura 22). Cachoeira Alta, São Miguel do 

Araguaia, Itapirapuã, Piracanjuba, Orizona e Fazenda Nova agora aparecem no ranque entre os 

dez municípios de onde foram emitidas as GTAS de recria (tabela 16). Esse movimento mostra 

que o circuito espacial incluiu municípios mais ao centro leste. O núcleo de Jataí se deslocou 

para Cachoeira Alta, Caçu, Aporé e Itarumã.  

Entre os municípios de onde mais foram recebidos (tabela 17) animais para a recria em 

2020 se destacam Nova Crixás, Porangatu, Jussara, Itapirapuã, Cachoeira Alta, Montes Claros 

de Goiás, Jataí e Aruanã. Esse circuito espacial forma um grande eixo que se estende em toda 

a porção Oeste do estado. Isso indica que as bacias do rio Araguaia e rio Paranaíba estão sendo 

articuladas pela atividade pecuária. Essas duas bacias têm ocupações diferentes, sendo que na 

do Paranaíba predomina a agricultura de grãos (soja e milho) e na do Araguaia predomina a 

pecuária. Mas, nos últimos cinco anos, essas atividades que já estavam consolidadas nas 

respectivas bacias estão tendo uma expansão invertida, as culturas estão expandindo para o 

Araguaia e a pecuária está sendo intensificada através da integração com a agricultura na bacia 

do Paranaíba. Fora desse grande eixo há um circuito formado por Formosa e municípios do seu 

entorno. 

 

Tabela 16 - Bovinos emitidos por GTA (Origem) para recria em 2020 

 
Fonte: AGRODEFESA (2021). Org.: Pelisson (2021). 

 

 

EMITIDA REBANHO TOTAL RECEBIDA EMITIDA2 REBANHO TOTAL3 RECEBIDA4

Porangatu 19666 São Miguel do Araguaia São Miguel do Araguaia 21798 Nova Crixás

Porangatu 15616 Santa Tereza de Goiás São Miguel do Araguaia 11037 Porangatu

Porangatu 13377 Mutunópolis São Miguel do Araguaia 8075 Novo Planalto

Porangatu 12886 Novo Planalto São Miguel do Araguaia 4868 Bonópolis

Porangatu 11944 Nova Crixás São Miguel do Araguaia 4337 Mundo Novo

Nova Crixás 22846 São Miguel do Araguaia São Miguel do Araguaia 2163 Mozarlândia

Nova Crixás 13350 Mozarlândia Itapirapuã 28546 Jussara

Nova Crixás 12637 Mundo Novo Itapirapuã 7324 Goiás

Nova Crixás 11734 Crixás Itapirapuã 6323 Fazenda Nova

Nova Crixás 5303 Araguapaz Itapirapuã 5241 Britânia

São Luís de Montes Belos 9070 Aurilândia Itapirapuã 3471 Santa Fé de Goiás

São Luís de Montes Belos 8916 Firminópolis Piracanjuba 10755 Pires do Rio

São Luís de Montes Belos 7959 Fazenda Nova Piracanjuba 6810 Silvânia

São Luís de Montes Belos 6679 Cachoeira Alta Piracanjuba 4348 Vianópolis

São Luís de Montes Belos 6545 Córrego do Ouro Piracanjuba 3741 Leopoldo de Bulhões

Jussara 24284 Itapirapuã Piracanjuba 3353 Luziânia

Jussara 20697 Paraíso do Tocantins Orizona 13037 Pires do Rio

Jussara 8418 Montes Claros de Goiás Orizona 8261 Silvânia

Jussara 8155 São Luís de Montes Belos Orizona 7348 Vianópolis

Jussara 7205 Santa Fé de Goiás Orizona 4418 Leopoldo de Bulhões

Cachoeira Alta 21038 Itarumã Orizona 4196 Luziânia

Cachoeira Alta 19820 Caçu Fazenda Nova 10411 Jussara

Cachoeira Alta 10465 Quirinópolis Fazenda Nova 9033 Itapirapuã

Cachoeira Alta 9265 Paranaiguara Fazenda Nova 7406 Novo Brasil

Cachoeira Alta 8735 Itajá Fazenda Nova 6817 Firminópolis

Fazenda Nova 5836 São Luís de Montes Belos

RECRIA ORIGEM 2020
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Tabela 17 - Bovinos recebidos por GTA (Destino) para recria em 2020 

 
Fonte: AGRODEFESA (2021). Org.: Pelisson (2021).

EMITIDA Rebanho total RECEBIDA EMITIDA2 Rebanho total3 RECEBIDA4

São Miguel do Araguaia 21798 Nova Crixás Iporá 13054 Montes Claros de Goiás

Crixás 20056 Nova Crixás Jussara 8418 Montes Claros de Goiás

Mozarlândia 14826 Nova Crixás Diorama 5636 Montes Claros de Goiás

Porangatu 11944 Nova Crixás São Luís de Montes Belos 4930 Montes Claros de Goiás

Araguapaz 8561 Nova Crixás Caiapônia 4170 Montes Claros de Goiás

Mutunópolis 16343 Porangatu Serranópolis 16553 Jataí

São Miguel do Araguaia 11037 Porangatu Cachoeira Alta 7776 Jataí

Novo Planalto 10154 Porangatu Caiapônia 6529 Jataí

Santa Tereza de Goiás 9871 Porangatu Aporé 4311 Jataí

Bonópolis 7421 Porangatu Doverlândia 3646 Jataí

Itapirapuã 28546 Jussara Aruanã 16781 Aruanã

Montes Claros de Goiás 10447 Jussara Britânia 7467 Aruanã

Fazenda Nova 10411 Jussara Faina 6497 Aruanã

Britânia 10208 Jussara Uruana 4615 Aruanã

Santa Fé de Goiás 6628 Jussara Nova Crixás 4288 Aruanã

Jussara 24284 Itapirapuã Vila Boa 5846 Formosa

Goiás 10030 Itapirapuã Flores de Goiás 5227 Formosa

Fazenda Nova 9033 Itapirapuã São João d`Aliança 4352 Formosa

Britânia 5904 Itapirapuã Cabeceiras 4203 Formosa

São Luís de Montes Belos 3980 Itapirapuã Planaltina 3260 Formosa

Caçu 12139 Cachoeira Alta São Luís de Montes Belos 7959 Fazenda Nova

Quirinópolis 9347 Cachoeira Alta Jussara 6968 Fazenda Nova

Itarumã 8718 Cachoeira Alta Itapirapuã 6323 Fazenda Nova

São Luís de Montes Belos 6679 Cachoeira Alta Novo Brasil 6204 Fazenda Nova

Aporé 5729 Cachoeira Alta Jaupaci 4480 Fazenda Nova
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Figura 23 - Mapa de engorda (emitida), à esquerda, e mapa de engorda (destino), à direita, em 2020 

 
Fonte: AGRODEFESA (2021). Org.: Pelisson (2021). 
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Entre os municípios de onde mais foram emitidas GTAs (tabela 18) para engorda em 

2020 se destacam Morrinhos, Nova Crixás, Rio Verde, São Luiz dos Montes Belos, Goiatuba, 

Caiapônia, Inhumas, Mineiros Itajá e Cachoeira Alta (figura 23). Esse circuito está mais 

centrado na mesorregião Sul Goiano. Quando se observa os animais recebidos o circuito amplia 

a sua extensão e estabelece uma conexão entre os três circuitos menores. Dessa forma, nessa 

fase da engorda, a circulação envolve os três circuitos menores. Aqui se está considerando a 

circulação dos dez municípios que mais receberam animais em 2020, portanto, se fosse 

ampliado o número de munícipios a tessitura da circulação aumentaria.   

     

Tabela 18 - Bovinos emitidos por GTA (Origem) para engorda em 2020  

 
Fonte: AGRODEFESA (2021). Org.: Pelisson (2021).  

  

EMITIDA REBANHO TOTAL RECEBIDO EMITIDA2 REBANHO TOTAL3 RECEBIDO4

Morrinhos 129565 Morrinhos Caiapônia 80841 Caiapônia

Morrinhos 12751 Itumbiara Caiapônia 10589 Mineiros

Morrinhos 10288 Goiatuba Caiapônia 7921 Doverlândia

Morrinhos 9619 Buriti Alegre Caiapônia 6762 Palestina de Goiás

Morrinhos 8923 Caldas Novas Caiapônia 6139 Jataí

Nova Crixás 121431 Nova Crixás Inhumas 30669 Inhumas

Nova Crixás 23081 Mozarlândia Inhumas 23631 Alvorada

Nova Crixás 16958 Mundo Novo Inhumas 13596 Anicuns

Nova Crixás 11592 São Miguel do Araguaia Inhumas 6801 Itaberaí

Nova Crixás 6878 Araguapaz Inhumas 6756 Faina

Rio Verde 73255 Rio Verde Mineiros 97489 Mineiros

Rio Verde 13710 Jussara Mineiros 6191 Caiapônia

Rio Verde 13273 Cachoeira Alta Mineiros 5434 Portelândia

Rio Verde 12943 Jataí Mineiros 4785 Perolândia

Rio Verde 8429 Itarumã Mineiros 4286 Santa Helena de Goiás

São Miguel do Araguaia 90715 São Miguel do Araguaia Itajá 51120 Itajá

São Miguel do Araguaia 27026 Nova Crixás Itajá 14077 Santa Clara do Oeste

São Miguel do Araguaia 16185 Porangatu Itajá 12919 Itarumã

São Miguel do Araguaia 9283 Inhumas Itajá 10549 Lagoa Santa

São Miguel do Araguaia 5462 Mundo Novo Itajá 4925 Cachoeira Alta

São Miguel do Araguaia 5266 Formosa Itajá 4564 Murutinga do Sul

Goiatuba 39888 Goiatuba Itajá 4233 Aporé

Goiatuba 19141 Buriti Alegre Itajá 3163 Caçu

Goiatuba 19096 Itumbiara Cachoeira Alta 34940 Cachoeira Alta

Goiatuba 11640 Morrinhos Cachoeira Alta 11627 Caçu

Goiatuba 10417 Panamá Cachoeira Alta 8640 Jataí

Cachoeira Alta 8164 Itarumã

Cachoeira Alta 7888 Cardoso

Cachoeira Alta 5845 Rio Verde
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Tabela 19 - Bovinos recebidos por GTA (Destino) para engorda em 2020 

 
Fonte: AGRODEFESA (2021). Org.: Pelisson (2021). 

 

 Na engorda de 2020 (tabela 19), Morrinhos enviou 171.146 animais para quatro 

municípios: Itumbiara, Goiatuba, Buriti Alegre e Caldas Novas, sendo que desse montante 

circulou 31% dentro do próprio município. De 2018 para 2020, Morrinhos se tornou o 

município que mais emitiu bovino, saindo da terceira posição, com um aumento do efetivo do 

rebanho emitido de 16.377, desses, houve um aumento de 3% na circulação interna, saindo da 

casa dos 28,4 para 31,4%, passando à frente de São Miguel do Araguaia, Nova Crixás e Rio 

Verde.

EMITIDA REBANHO TOTAL RECEBIDO EMITIDA2 REBANHO TOTAL3 RECEBIDO4

Nova Crixás 121431 Nova Crixás Jussara 53479 Jussara

Mozarlândia 30932 Nova Crixás Rio Verde 13710 Jussara

São Miguel do Araguaia 27026 Nova Crixás Itapirapuã 5723 Jussara

Mundo Novo 19486 Nova Crixás Britânia 5305 Jussara

Araguapaz 17114 Nova Crixás Faina 4382 Jussara

Aruanã 9775 Nova Crixás Cachoeira Alta 34940 Cachoeira Alta

Morrinhos 129565 Morrinhos Rio Verde 13273 Cachoeira Alta

Goiatuba 11640 Morrinhos Caçu 11788 Cachoeira Alta

Buriti Alegre 7895 Morrinhos Itarumã 7299 Cachoeira Alta

Piracanjuba 4174 Morrinhos Quirinópolis 6600 Cachoeira Alta

Paranaiguara 3330 Morrinhos Caiapônia 80841 Caiapônia

Mineiros 97489 Mineiros Doverlândia 7630 Caiapônia

Caiapônia 10589 Mineiros Mineiros 6191 Caiapônia

Jataí 5817 Mineiros Palestina de Goiás 5467 Caiapônia

Santa Rita do Araguaia 4435 Mineiros Rio Verde 2981 Caiapônia

Portelândia 3950 Mineiros Jataí 34847 Jataí

Cachoeira Alta 2980 Mineiros Serranópolis 14528 Jataí

Rio Verde 73255 Rio Verde Rio Verde 12943 Jataí

Cachoeira Alta 5845 Rio Verde Cachoeira Alta 8640 Jataí

Quirinópolis 4971 Rio Verde Caiapônia 6139 Jataí

Itarumã 3898 Rio Verde Itajá 51120 Itajá

Doverlândia 3871 Rio Verde Itarumã 15440 Itajá

São Miguel do Araguaia 90715 São Miguel do Araguaia Lagoa Santa 8727 Itajá

Nova Crixás 11592 São Miguel do Araguaia Cachoeira Alta 5251 Itajá

Mundo Novo 6285 São Miguel do Araguaia Rio Verde 3858 Itajá

Novo Planalto 4809 São Miguel do Araguaia Quirinópolis 3825 Itajá

Bonópolis 4770 São Miguel do Araguaia
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Figura 24 - mapa de abate (emitido), à esquerda, e mapa de abate (recebido), à direita, em 2020 

  
Fonte: AGRODEFESA (2021). Org.: Pelisson (2021). 
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Finalmente, quando se observa os circuitos espaciais formados pelo abate em 2020, 

tanto para GTAs emitidas como para recebidas (figura 24, tabelas 20 e 21), evidencia-se que 

seus movimentos estão direcionados para os municípios que possuem plantas frigoríficas. 

Assim, entre o ano de 2018 e 2020, as mudanças dos circuitos se deram em função das 

mudanças de plantas frigoríficas no estado de Goiás. Goiânia ganhou mais expressão no abate, 

Jataí não tem mais planta frigorífica, logo não figura entre esses municípios. Municípios no 

entorno de Goiânia como: Senador Canedo, Inhumas e próximos a Brasília dão forma a um 

aglomerado de produção de carnes em Goiás.  Como pode ser visualizado na figura 25 e 26 

(ANEXO E). 

 

Tabela 20 - Bovinos emitidos por GTA (Origem) para abate em 2020 

 
Fonte: AGRODEFESA (2021). Org.: Pelisson (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMITIDA REBANHO TOTAL RECEBIDO EMITIDA2 REBANHO TOTAL3 RECEBIDO4

Nova Crixás 176815 Mozarlândia Formosa 26862 Senador Canedo

Nova Crixás 23619 Santa Fé de Goiás Formosa 21471 Brasília

Nova Crixás 10842 Inhumas Formosa 10922 Goiânia

Nova Crixás 8354 Palmeiras de Goiás Formosa 10188 Formosa

Nova Crixás 6665 Itauçu Formosa 4640 Luziânia

Aruanã 100609 Mozarlândia Rio Verde 18173 Rio Verde

Aruanã 5208 Goiânia Rio Verde 12496 Cachoeira Alta

Aruanã 3976 Goianira Rio Verde 10465 Palmeiras de Goiás

Aruanã 3737 Senador Canedo Rio Verde 10276 Mozarlândia

Aruanã 3345 Palmeiras de Goiás Rio Verde 9251 Mineiros

Jussara 35772 Mozarlândia Rio Verde 5098 Senador Canedo

Jussara 18881 Palmeiras de Goiás São Miguel do Araguaia 26671 Mozarlândia

Jussara 11641 Santa Fé de Goiás São Miguel do Araguaia 10828 Goiânia

Jussara 8556 Jussara São Miguel do Araguaia 8080 Porangatu

Jussara 5589 Porangatu São Miguel do Araguaia 7251 São Miguel do Araguaia

Jussara 3829 Iporá São Miguel do Araguaia 5218 Senador Canedo

Santa Helena de Goiás 42155 Palmeiras de Goiás São Miguel do Araguaia 3337 Palmeiras de Goiás

Santa Helena de Goiás 11202 Mozarlândia Jataí 21847 Mineiros

Santa Helena de Goiás 9880 Senador Canedo Jataí 4415 Aporé

Santa Helena de Goiás 7979 Goiânia Jataí 4228 Rio Verde

Santa Helena de Goiás 5221 Inhumas Jataí 4203 Iporá

Mineiros 65151 Mineiros Jataí 4039 Perolândia

Mineiros 4795 Promissão Montes Claros de Goiás 15497 Palmeiras de Goiás

Mineiros 4680 Aporé Montes Claros de Goiás 7883 Santa Fé de Goiás

Mineiros 3206 Iporá Montes Claros de Goiás 5887 Iporá

Mineiros 2303 Cachoeira Alta Montes Claros de Goiás 3985 Mozarlândia

Mineiros 2183 Palmeiras de Goiás Montes Claros de Goiás 3146 Inhumas
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Tabela 21 - Bovinos recebidos por GTA (Destino) para abate em 2020 

 
Fonte: AGRODEFESA (2021). Org.: Pelisson (2021). 

 

 

  

EMITIDA REBANHO TOTAL RECEBIDO EMITIDA2 REBANHO TOTAL3 RECEBIDO4

Nova Crixás 176815 Mozarlândia Nova Crixás 10842 Inhumas

Aruanã 100609 Mozarlândia Inhumas 10107 Inhumas

Jussara 35772 Mozarlândia Goiás 6305 Inhumas

Mozarlândia 29975 Mozarlândia Itaberaí 6115 Inhumas

São Miguel do Araguaia 26671 Mozarlândia Goiatuba 5875 Inhumas

Mundo Novo 23068 Mozarlândia Nova Crixás 23619 Santa Fé de Goiás

Santa Helena de Goiás 42155 Palmeiras de Goiás Jussara 11641 Santa Fé de Goiás

Jussara 18881 Palmeiras de Goiás Itaberaí 8060 Santa Fé de Goiás

Goiatuba 16954 Palmeiras de Goiás Montes Claros de Goiás 7883 Santa Fé de Goiás

Paraúna 16242 Palmeiras de Goiás Santa Fé de Goiás 5354 Santa Fé de Goiás

Montes Claros de Goiás 15497 Palmeiras de Goiás Britânia 4248 Santa Fé de Goiás

Iaciara 14901 Goiânia Pires do Rio 23761 Cidade Ocidental

Formosa 10922 Goiânia Luziânia 13428 Cidade Ocidental

São Miguel do Araguaia 10828 Goiânia Cidade Ocidental 11153 Cidade Ocidental

Santa Helena de Goiás 7979 Goiânia Cristalina 10731 Cidade Ocidental

Porteirão 7327 Goiânia Flores de Goiás 6552 Cidade Ocidental

Mineiros 65151 Mineiros Simolândia 2752 Cidade Ocidental

Jataí 21847 Mineiros Rio Verde 12496 Cachoeira Alta

Doverlândia 14618 Mineiros Itarumã 10981 Cachoeira Alta

Rio Verde 9251 Mineiros Cachoeira Alta 9725 Cachoeira Alta

Caiapônia 8131 Mineiros Paranaiguara 6673 Cachoeira Alta

Santa Rita do Araguaia 7805 Mineiros Quirinópolis 5936 Cachoeira Alta

Nazário 40397 Senador Canedo Caçu 5888 Cachoeira Alta

Formosa 26862 Senador Canedo Piranhas 11241 Iporá

Padre Bernardo 11516 Senador Canedo Caiapônia 7539 Iporá

Santa Helena de Goiás 9880 Senador Canedo Iporá 7279 Iporá

Goianésia 9698 Senador Canedo Montes Claros de Goiás 5887 Iporá

Jataí 4203 Iporá

Arenópolis 3849 Iporá
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Figura 25 - Confinamento 

 
Fonte: Aurélio Neto e Silva (2015).
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Gráfico 5 - Saldo de animais confinados e quantidade de confinamento por ano (2018 a 2021) e município. 
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Fonte: AGRODEFESA (2021). Org.: Pelisson, G. V. (2021)
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A concentração fica mais forte vem acontecendo entre os anos de 2020 e 2021, com a 

formação de um polo no entorno de Goiânia.  Segundo a explicação do entrevistado 6, a 

localização das plantas depende de:  

 

Depende muito, quanto mais próximo o boi está do frigorífico maior é o preço da @ 

para o pecuarista, porque você diminui o seu gasto com transporte, só que em 

contrapartida você diminui o risco de o boi não chegar para morrer, quando você 

imagina um frigorífico que a bate 2000 bois por dia; nós estamos falando de pelo 

menos 1.500 pessoas trabalhando, imagina o boi não chegar no curral e você tem 

1.500 por um dia inteiro paradas de braço cruzado; então o risco ele acaba balizando 

e fazendo com que quanto mais próximo do frigorífico melhor é para a indústria; então 

hoje no estado de Goiás eles trabalham com algumas unidades com raio de 90 km, 

tem confinamentos mais próximo e tem confinamentos mais longes, mas em média 

90 a 100 km. Goiânia e Palmeiras de Goiás, eles estão trabalhando com um raio de 

200 a 300 km, também são raios muito curtos. 

 

O circuito da pecuária rebate em questões ficais entre a unidade da federação que tem 

taxas diferentes entre si. “Do Mato Grosso não transferimos animais para Goiás por conta do 

imposto, o ICMS ele inviabiliza compra do estado do Mato Grosso; não vem mais gado do 

Mato Grosso para o Goiás e vice-versa, então hoje as compras estão concentradas dentro do 

estado e com isso eles acabam expandindo o raio de atuação”. Assim, as aquisições são feitas 

internamente em Goiás, como afirma o entrevistado.  

 

É uma questão muito mais de oportunidade, de oferta, do que propriamente de escolha, 

se você tem uma oferta maior em um raio mais longo você precisa comprar. E aí você 

compra mais barato porque uma parte vai para o transporte, você vai encarecer no 

transporte e baratear na @; quando você tem um gado mais próximo, você compra um 

gado mais próximo na @ mas vai barretear no transporte; então tem sempre esse 

balizamento, não é uma coisa travada, eles tem a compra e elas precisam preencher a 

escala, independentemente de onde o boi tiver, se o boi tiver próximo, compra 

próximo, a prioridade é comprar próximo não tendo vai se expandindo o raio.  

 

Isso não quer dizer que não há compra de bovinos em uma outra ponta do estado, em 

longa distância, pelo contrário, tudo depende da procura e da demanda. Um outro fator apontado 

pelo entrevistado é que os frigoríficos em Goiás estão localizados em distâncias que contribuem 

para a movimentação desses bovinos, próximos a centros que auxiliam em mão-de-obra e 

infraestrutura. 

A pecuária no estado de Goiás está concentrada em Nazário, Aruanã, Mozarlândia, 

alguma coisa no lado de Simolândia, no norte de Goiás, que são regiões com 

topografia que não oferecem condições para cultivar soja, por exemplo, esses ciclos 

eles são perenes, você tem uma proximidade, uma redução do transporte das unidades, 

dos frigoríficos pros grandes centros Rio de Janeiro, São Paulo e Nordeste, Goiás está 

no meio do caminho, você imagina que Goiás de Santos está em uma distância de 

1000km.  
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Na relação do pecuarista com o frigorífico, o entrevistado 3 explica que:  

 

essa aí é quebra de braço de qualquer um, se você for vender um carro, você quer 

vender mais caro e o comprador quer comprar mais barato, né. Eu acho que tem um 

pouco disso, mas o frigorífico está dependendo do produtor tanto quanto o produtor 

tá dependendo dele, né? Tem uma coisa que não é tão interessante, mas está 

melhorando, é que nós temos três frigoríficos grandes no país e eles praticamente, eles 

dominam o mercado, né? Mas está surgindo o Frigol é um exemplo de um frigorífico 

que não é tão grande e abate muito gado, agora que por conta de pandemia e de coisa, 

que tiveram que fechar a planta de Cachoeira, mas eu acho que  é um problema que a 

pandemia vai passar, as coisas vão passar, vão voltar a rodar normal  e vai dar certo. 

Eu acho que a relação do produtor com o frigorífico, é, teve momentos mais difíceis, 

teve uma época que todo mês quebrava um frigorífico e isso era muito ruim. Hoje, os 

que aguentaram, está bem firme. 

Ainda sobre essa relação, o entrevistado 4 afirma que:   

 

Igual lá o JBS de Mozarlândia, eles pagam a @ e dão uma bonificação no seu gado se 

ele atingir, eles falam até 4 dentes, que é um boi de 2 anos e meio e no máximo 3 anos, 

18/20 @ Então eles pagam uma bonificação pela idade do animal, se o animal for 

mais novo eles pagam uma bonificação, se tiver um  bom acabamento de carcaça e 

tudo, se for um animal de confinamento fazem força de comprar mais porque aí seria 

uma bonificação para exportação porque é um animal, igual a gente fala aqui, o “boi 

china”. 

Hoje em dia os frigoríficos olham muito isso, a questão idade, não é igual antigamente 

que invernista matavam boi com 5 anos e com 30@. Hoje a gente quase não vê isso 

mais, eles querem é precocidade e carcaça; o melhoramento genético fez isso muito 

melhorar. 
 

É possível depreender da fala do entrevistado que os frigoríficos estipulam um controle 

sobre as atividades dos pecuaristas. O entrevistado 6, que trabalha no frigorífico nessa relação, 

diz:  

 

É muita questão de oferta, quando você tem na seca, você tem sim, uma oferta mais 

próxima porque os grandes confinamentos estão alí, estão muito próximo das 

unidades, nos confinamentos você tem uma questão do contrato. O cara já confina, 

com uma expectativa de vender para um determinado frigorífico, aí você tem essa 

sazonalidade – você tem lá 20.000/30.00 bois confinados, que você sabe que a partir 

de 90 dias, você tem um período X para abater – agora quando nós estamos falando 

do período dos tempos das águas, que aí o boi, é o boi de pasto, aí você precisa sair 

um pouco mais o raio, precisa de um raio mais longo, porque aí o boi ele não está tão 

próximo. Eles tentam trabalhar com 60 – 40 e 70-30%. 

 

Uma vez que os próprios frigoríficos mantêm confinamentos, reduzem a pressão da 

oferta, especialmente, como disse o entrevistado, a dependência da oferta dos pecuaristas.      

Parreira (2018, p. 170) chama a atenção para as particularidades dos circuitos 

“Evidenciando a necessidade de buscarmos as características intrínsecas, ou seja, as 

peculiaridades e especificidades técnicas e territoriais que conformam cada circuito produtivo 

[...].” Nessa perspectiva, buscou descrever a funcionalidade do circuito espacial da pecuária, no 
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seu movimento interno, baseado nas finalidades recria, engorda e abate, em Goiás. Mas o 

circuito só é funcionalizado pelo trabalho. A atividade pecuária por suas caraterísticas 

intrínsecas não é uma atividade de uso intensivo de mão de obra. Poucos trabalhadores fazem 

a manutenção de um grande rebanho extensivo, fazendo reposição de sal, curando alguns 

animais, aplicando vacinas. Nos dias atuais, a pecuária, mesmo com a incorporação de novos 

manejos dos animais e pastos, de usos de melhoramento racial, continua uma atividade de baixa 

absorção de mão de obra. No circuito espacial produtivo da pecuária em Goiás, na fase do abate 

é onde está concentrada a maior contratação de trabalhadores.                

A partir dos dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS foi possível 

identificar as principais funções da mão de obra na pecuária nos anos de 2018.  

  

3.1 Mão de obra utilizada no circuito espacial produtivo da bovinocultura em Goiás 

 

Com um rebanho de mais de 22 milhões de animais, em 2018, o número de emprego 

gerado pela atividade não chegou a 50 mil, segundo dados da RAIS. Em uma conta muito 

simples haveria 440 animais para cada vaga de emprego gerada formalmente no estado. Parece 

muito pouco, mas não está tão distante dos números da atividade quando era organizada de 

forma extensiva, especialmente para o rebanho de corte.  

Repetido o critério de ranquear os dez municípios com maior geração de emprego na 

pecuária, a partir dos dados da RAIS 2018 obteve-se os seguintes resultados.     

Gráfico 6 - Número de empregos na atividade pecuária de corte 2018 
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Fonte: RAIS, 2020. 

 

Aqui não se fez distinção do número de emprego pela finalidade de recria, engorda e 

abate. Nesses números não estão incluídos os dados da atividade leiteira e de frigorífico, que 

serão apresentados à parte.  Há uma correlação entre o número de emprego e os munícipios 

com os grandes rebanhos. O fato de Goiânia estar entre os principais munícipios, 

provavelmente, está relacionado ao tipo de rebanho, um gado de elite, que pode demandar mais 

empregos, mas essa informação carece de verificação.   

Os dez municípios somam 6.621 empregos, 24,9% do total de empregos gerados no 

setor de pecuária de corte em Goiás, que totalizou 26.522, dados de 2018. Comparativamente, 

quem mais emprega nesse setor são os frigoríficos.     

 

Gráfico 7 - Número de empregos na atividade de frigorifico 2018 

 
Fonte: RAIS, 2020. 

 

Entre os dez municípios que mais empregam no setor de frigoríficos destacam-se: 

Palmeiras de Goiás, que tem a unidade da Minerva S.A.; Mozarlândia e Goiânia, com a JBS 

S/A; Mineiros, que possui a Marfrig Global Foods S.A.; Santa Fé de Goiás, com a Prima Foods 

S.A.; Senador Canedo, que tem a JBS S/A; Goianira, com a Boa Vista Alimentos Ltda; Cidade 

Ocidental, em que se encontra a FBZ Comércio de carnes Eireli; Cachoeira Alta, com o Frigol 

S.A.; e Jataí, que possui o Kadão Alimentos Ltda, que conforme os dados da RAIS 2018, 
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empregavam acima de 1.000 trabalhadores. Sobre a localização das plantas frigoríficas, o 

entrevistado 05 afirma que:    

 

Está muito mais associado ao material humano e a infraestrutura, do que propriamente 

dito, atender grandes mercados, nas capitais você tem um material humano muito mais 

à vontade, quando você imagina a cidade de Mozarlândia. Mozarlândia tem lá, eu 

acho 12 mil habitantes, você não conhece 1.500 pessoas para tocar num frigorífico, 

então assim, você precisa começar a trazer pessoas de fora – temos experiência em 

Mato Grosso de frigoríficos que foram fechados e não só no Mato Grosso mas no 

Pará, Rondônia, no Acre; frigoríficos que você tem toda uma infraestrutura montada, 

mas você não consegue ter material humano, o frigorífico está próximo do boi mas 

você não tem pessoas para trabalhar e quando você traz isso para a capital, você tem 

uma mão-de-obra um pouco mais especializada muito mais farta e sem falar da 

infraestrutura em termos de logística, você tem grandes estradas, rotas de escoamento, 

você tem uma proximidade maior, grandes transportadores, você tem uma oferta 

maior de transportador. Você imagina, quem é que vai lá para Palmeiras de Goiás? É 

só o cara que vai descarregar naquele frigorífico e carregar naquele frigorífico, você 

não tem uma oferta de caminhões naquela região.  

Agora quando você tem a cidade de Goiânia, a quantidade de mercado que tem outros 

estados para capital, para distribuição e abastecimento do mercado interno de Goiânia, 

você tem uma gama muito maior, você tem uma ramificação de transportadores e uma 

oferta de veículos para retirar o teu produto daqui para os grandes centros, que é uma 

coisa que não acontece em cidade do interior, então assim, é basicamente 

infraestrutura. 

 

Dessa compreensão do entrevistado pode-se depreender que a logística de circulação do 

rebanho, facilitada pelo deslocamento em transporte rodoviário, explica a concentração que 

acontece em Goiás, onde as plantas frigoríficas estão nas proximidades de Goiânia e não nos 

municípios com o maior rebanho; a exceção é a planta de Mozarlândia. Essa concentração, em 

2020, foi acentuada com os fechamentos das unidades de Jataí e Cachoeira Alta. Um outro 

aspecto que se pode observar é que há várias funções que estão ligadas aos profissionais 

técnicos, como por exemplo: diretor de produção e operações em empresa agropecuária, gerente 

de produção e operações agropecuárias, médico veterinário, zootecnista, técnico em pecuária, 

supervisor de exploração agropecuária, supervisor de exploração pecuária, que indicam uma 

crescente especialização do setor.  Segundo o entrevistado 01, “A 20 anos atrás os veterinários 

eram poucos e não havia serviço, e hoje fico vendo os meninos que saíram da faculdade, hoje 

tem muito serviço, o gado deu uma diminuída e o serviço aumentou (é inseminando, é 

arrumando pasto, é...). Se não pôr tecnologia, não vai ganhar dinheiro, vai ficar pra trás”. 

Se a pecuária hoje requer profissionais habilitados para novas funções técnicas, dentre 

os entrevistados sobressaíram as narrativas da intuição dos pais ou avós no melhoramento dos 

rebanhos. Por exemplo, a entrevistada 02, que vem de família de pecuaristas de três gerações, 

explica como o Avô fez a seleção do rebanho da raça Tabapuã:      
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eu formei [veterinária] tem 9 anos e quando eu entrei no grupo já fazia um tempo que 

o grupo já trabalhava com a raça tabapuã. E tudo começou com meu avô, que tinha 

consultor, que era o consultor dele e ele trabalhava com o nelore mocho. O meu avô 

sempre foi muito fã do gado macho. E aí ele trabalhava com esse nelore mocho e um 

belo dia o consultor dele falou “olha seu Veriano tem o gado Tabapuã, no interior de 

São Paulo, originário da cidade de Tabapuã e aí a gente pode conseguir um criatório 

lá, vamos lá olhar esses tourinhos e assim foi. O meu avô em 2001 pegou um carro 

aqui e foi lá no interior de São Paulo lá no criatório, em Uchôa, que o gado Tabapuã 

ele foi desenvolvido na cidade de Tabapuã na família Ortemblad e depois com as 

mortes que foram tendo, os herdeiros foram se dividindo e um pessoal do grupo 

Ortemblad foi para Uchôa. 

E aí meu vô foi lá nesse criatório que até é a Fazenda Córrego da Santa Cecília e ficou 

apaixonado na raça e aí mais que de pressa ele adquiriu 15 tourinhos e desde então 

tem 20 anos que a gente trabalha só com os touros Tabapuã.  Então realmente foi por 

indicação do consultor dele na época. [...] Então logo que foi nascendo esses primeiros 

filhos, que foram nascendo, meu avô foi se apaixonando cada vez mais e mais na raça.  

 

Outro entrevistado (03) segue essa narrativa:   

 

O gado tabapuã quem cria ele é meu avô, hoje quem toma conta do rebanho sou eu, 

eu acredito que ele começou melhorar a raça por volta da década de 80. Ele foi socio 

da ABCZ por muito tempo, hoje não faz mais registro de animais, temos tabapuã, 

tabanel e cruzamento industrial, mas hoje a gente não faz mais registro da raça mais, 

já faz um tempo que a gente parou de fazer, do bezerro PO Tabapuã. 

Ele escolheu essa raça, pela história dele, por todo mundo já criava o nelore, era um 

gado muito quente, um gado nervoso e ele queria um gado mais calmo, fazer um gado 

mais calmo, originou d um boi que ele comprou em uma fazenda daqui e a partir desse 

boi, que ele foi cruzando e fez essa raça, fez a raça não, fez o gado dele, dentro dos 

padrões Tabapuã, basicamente foi isso que ele passa pra gente.  

[...] ele começou fazendo os cruzamentos, fez o cruzamento para virar o LA (que é o 

livro aberto da ABCZ) e do LA ele foi cruzando o gado dele por cruza, aí quando gera 

um cruzamento por um grau de sangue 15/16 acima, aí não sei se hoje ainda é assim, 

mas na época já se tornava PO, o fruto desse cruzamento 15/16 gera um animal PO. 

E os animas de que são PO, são tudo gerado por cruza, que aí depois PO com PO, vai 

ser sempre PO. Mas aí veio ¾, 7/8, e aí 15/16 PO. Foi assim que ele fez o gado dele, 

ele nunca comprou nenhuma vaca e por muito tempo não comprou boi de outra 

fazenda. O gado dele era uma genética bem fechada. [...] ele ia pegando as vacas e 

cruzando e selecionando as mochas as de temperamento e de carcaça que ele queria e 

até fazer o (quando teve acompanhamento da ABCZ), aí os técnicos falavam, olha 

esse animal que é o animal Tabapuã para dar registro. Aí foi selecionando a partir 

desse critério, não foi uma coisa da qual eu participei, mas foi o que me passaram. 

 

 

Essas narrativas em que os netos reconhecem o trabalho anterior para o melhoramento 

ou desenvolvimento racial dão uma aparência de que a atividade tem um sentido mais 

horizontal, não está tão dependente de empresas que controlam as técnicas de melhoramentos 

e que participam do ciclo de cooperação. Entretanto, o circuito espacial da pecuária mostra que 

a pecuária está seguindo para a formação de áreas especializadas, em que as suas finalidades - 

recria, engorda e abate - estão cada vez mais segmentadas. Isso significa que essa forma de 

produção vai criando um circuito espacial com menor inclusão.  
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Na próxima seção é apresentada a formação da raça Tabapuã, considerada como uma 

raça genuinamente brasileira, produzida incialmente mais pelas contingências da mobilização 

de animais do que por uma construção organizada zootecnicamente. A perspectiva que se 

empreendeu nessa tese é se raça Tabapuã contribui para o melhoramento dos zebuínos no 

Brasil.  
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SEÇÃO 4 
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O TABAPUÃ 

 

Nesta seção, buscou-se interpretar como a formação da raça Tabapuã, raça genuína 

brasileira, compõe o círculo de cooperação na pecuária nacional. A raça Tabapuã teve sua 

origem no processo de melhoramento entre animais da raça mocho nacional e os das raças 

zebuínas, desenvolvido na fazenda Água Milagrosa, localizada em Tabapuã, SP. 

Com isso, faz-se uma construção cronológica da formação dessa raça sintética, trazendo 

elementos comparativos, pontuando fatores que foram sendo supridos no melhoramento racial 

e que a distingue das demais raças zebuínas, por mais que tenha o padrão zebu. 

Para isso, foram selecionados alguns produtores para serem entrevistados e alcançar o 

máximo possível no momento de pecuaristas de Tabapuã, com a intenção de entender o perfil 

da produção. A partir dessas análises pode-se entender o Tabapuã como um animal que 

demonstra vantagens para a pecuária em si, como a habilidade materna, a precocidade e a 

docilidade, elencadas pelos entrevistados. Tem-se que há um aparato de pesquisas sendo 

investidas para o seu melhoramento. A raça trouxe de outras alguns quesitos que o 

melhoramento tenta aprimorar, uma dessas questões refere-se ao teto da vaca, que é grosso, 

dificultando o mamar, gerando uma atenção a mais do pecuarista. Mas, em compensação, entre 

os zebus, é uma raça que produz “bezerros pesados” devido à habilidade materna com uma boa 

produção de leite para um zebu. Outra situação diz respeito ao umbigo do macho, que estava 

propício a infecções devido ao alongamento, dificultando cobrir as vacas. Esse fato, narrado 

pelos entrevistados, vem sendo aprimorado, como exposto: 

 

É uma raça sintética, na sua maioria nelore, guzerá e gir. Foi feito todo o trabalho 

zootécnico na fazenda Água Milagrosa, já existia um trabalho com o mocho, mas foi 

na fazenda Água Milagrosa que foi feito todo esse trabalho, que foi reconhecida pelo 

ministério e tornou-se uma raça zebuína; posteriormente a isso o Tabapuã teve alguns 

problemas que deixava de ser um animal um pouco funcional, que aí trouxe claro de 

outras raças.  

Na parte das fêmeas, um animal quando paria com o teto grosso, onde o bezerro tinha 

dificuldade de mamar e muitas vezes era necessário ser esgotada a vaca, o que dá 

muito trabalho para o peão dependendo o número da vaca, o número de vacas de uma 

fazenda, você imagina, você ter que por, colocar o animal pra mamar, esgotar o teto. 

Esses animais foram sendo eliminados e isso trouxe de algumas raças. 

E no caso do macho, o umbigo cumprido também, que na época de abertura do Brasil, 

o tabapuã começou a ser formado na fazenda Água Milagrosa na década de 1940, 

então ele foi acompanhando a evolução do Brasil, a abertura de várias novas fronteiras 

e o umbigo cumprido dos machos também, oriundo de outras raças, isso atrapalhou o 

desenvolvimento da raça um pouco no Brasil. 

Então eram pastos sujos, acapoeirados e tal, que inflamava o umbigo e ele não 

conseguia cobrir.  Com o tempo as pessoas que continuaram a criar, foram 

melhorando isso e praticamente extinguindo isso nas linhagens modernas 

(ENTREVISTA Nº 5). 
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Também para conhecimento e explanação do que a raça representa hoje, tem-se que: 

 

Uma raça, nas fêmeas, estritamente uma raça funcional, uma fêmea dócil com bastante 

leite, facilidade de emprenhar, tem uns trabalhos que temos feito com as precocinhas 

(com fêmeas que são aquelas que emprenham de 12 a 15 meses), um ano antes. Aqui 

na fazenda conseguimos das 114 fêmeas testadas, conseguimos 81% de prenhez, 

nessas novilhas super precoces, então é um gado precoce; abatemos animais com 24 

meses ou menos, tira aí 600 a 650 kg tranquilamente, então é uma raça muito 

completa, muito funcional, adaptada no Brasil inteiro. Existem criadores de norte a 

sul no Brasil, então é uma raça que veio para ficar.  

É uma raça que veio para ser uma alternativa ao nelore, onde a mistura dos dois, a 

criação deu o Tabanel, e vem muito a somar para a pecuária. (ENTREVISTADO Nº 

5). 

 

A heterose produzida com a raça é um recurso que encaixa a mesma como melhoradora 

de rebanho, como apresentado a seguir. 

 

4.1Tabapuã: a construção de uma raça brasileira  

 

O Tabapuã44 é uma raça zebuína brasileira, fruto do cruzamento entre o gado nelore 

mocho nacional (ou Gado Mocho, como também é conhecido) e animais de origem indiana. E 

apesar de a Fazenda Água Milagrosa ter consolidado as atuais características que a tornou raça, 

dando início à produção, a sua história se inicia, de fato, em 1907 na região de Leopoldo de 

Bulhões, no estado de Goiás. Porém, é no município de Tabapuã/SP, na década de 1940, que a 

raça passa a assumir características que perduram até os dias atuais.   

A Associação de Criadores de Gado Zebu (ACGZ) possibilita a compreensão desse 

processo histórico, e em seus escritos consta que: o fazendeiro José Gomes se interessou pelos 

reprodutores zebu e importou alguns animais da Índia. Os irmãos Saliviano e Gabriel 

Guimarães, de Planaltina, adquiriram três desses touros e iniciaram cruzamentos com o gado 

mocho de seu próprio rebanho. Dali surgiram os primeiros zebuínos mochos no Brasil.  

Em 1912 ocorria a exposição já desses animais na Feira da Cidade de Goiás. Já na 

década de 1930, Lourival Louza, neto de José Gomes, cruzou esses animais com o Nelore e deu 

origem ao anelorado mocho ou baio mocho, como ficou conhecido. Os sangues do Guzerá e do 

Gir foram introduzidos mais tarde e também fazem parte da formação do Tabapuã (ACGZ, 

2017). 

 
44 Leitura complementar:  

Tabapuã. Disponível em:<www.acgz.com.br/secao_racas.php?pagina=3. Acesso em: 22 jun 2017 

Tabapuã. Disponível em:<www.almanaquedocampo.com.br/imagens/files/Racas_Bovinas.pdf. 22 jun 2017  
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Ficou conhecido por muitos anos como “zebu mocho” e, posteriormente, como “Mocho 

Tabapuã”. Na década de 1940 o bovino começou a se espalhar por outras regiões. O proprietário 

Júlio do Valle, da Fazenda São José dos Dourados em Goiás, presenteou o seu amigo Arthur 

Orthemblad, da Fazenda Água Milagrosa em São Paulo, com um garrote zebuíno mocho 

chamado T-0 (Figura 26). 

Esse fato também é afirmado por um dos entrevistados (nº 5): 

 

é a origem, o que chamou a atenção isso na família Ortenbad, aqui na origem do 

animal foi o caráter mocho; o animal de caráter totalmente mocho e com uma 

conformação de carcaça muito interessante, tá. Tem livros que falam da formação da 

raça, então foi a conformação da carcaça daquele animal, o caráter mocho e foi ao 

acaso; então foi um cara (...), que passou com uma boiada e o cara gostou daquele 

animal mocho e deu de presente pro dono da Fazenda Água Milagrosa que cruzou 

com suas vacas azebuadas, (...) tem lá umas vacas nelore, tem umas guzerá, umas gir 

que era aquilo lá que era base do plantel brasileiro e além disso ele mochou todos os 

animais, mas a grande maioria desses animais nasceram totalmente mocho, e com uma 

carcaça muito boa, com uma convexidade  que é o que a gente procura hoje, e depois 

ele foi pegando esses filhos desse touro e cruzando entre eles, cruzando entre filhos e 

depois emprestou o touro, oriundo dessa segunda geração para várias fazendas da 

região, onde foram se constituindo novas famílias, pra diminuir a questão de 

consanguinidade e aí começou todo um trabalho (ENTREVISTADO Nº 5). 

 

A família Ortemblad, com interesse em desenvolver bovinos com melhores qualidades, 

criou em 1943 um planejamento zootécnico elaborado, em que cem matrizes Nelore foram 

separadas para as experiências com o Touro T-0, como foi chamado o garrote mestiço, e foi a 

partir desses cruzamentos que a coloração branco-acinzentada do Nelore predominou nos 

animais, que permaneceram sem chifres, como o bovino mocho.  
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Figura 26 - Primeira imagem do touro T-0, em março de 1943 

 
Fonte: Marques e Xavier (2018, p. 17). 

 

De acordo com a ACGZ (2017), os bons resultados chamaram a atenção do mercado 

nos anos seguintes. E, somente em 1970, o Ministério da Agricultura incluiu como 

recomendação o Tabapuã entre as raças zebuínas, ainda como “tipo”. A Associação Brasileira 

de Criadores de Zebu (ABCZ), então, foi a encarregada de realizar o registro genealógico das 

espécies (pode ser visualizado no Gráfico 5 o quantitativo de RGN e RGD45 de 1939 a 2013), 

importante para um controle cronológico no/do desenvolvimento das raças. 

  

 
45 Considerado como a primeira ferramenta de seleção de uma raça, o registro Genealógico possibilita ao criador 

ter controle da genealogia do seu rebanho. O banco de dados da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu 

(ABCZ), delegada do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a execução do Serviço de registro 

Genealógico das raças zebuínas, conta com informações provenientes de mais de 16 milhões de registros, entre 

Registros Genealógicos de Nascimento (RGN) e Registros Genealógico definitivo (RGD). Desse montante, 

506.029 registros são de Tabapuã (somatória que engloba de 1972 até 2013) (VIEIRA, 2014, p. 27 – 28). 
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Gráfico 8 - Registro Genealógico da ABCZ 

 
Fonte: Vieira (2014, p. 27). 

 

Sobre os registros, o entrevistado nº 5 pontua que: 

 

E a questão dos registros vem aumentando ano a ano, é a raça zebuína, depois do 

nelore que mais registra de corte, tá. E o grande diferencial, é que ela está sempre 

subindo, aumentando ano a ano, a curva é sempre ascendente(...) é uma linha sempre 

ascendente e com os pés no chão, baseado em dados passando segurança, onde não 

existe aquele boom, que já várias raças passaram por boons, de marketing, de tudo 

mais e não se sustentaram e isso a gente não quer, a gente quer crescer de forma 

sustentável aí que vai sempre aumentando aos poucos e mostrando o porquê está 

crescendo; recentemente o boom do Senepol que já não está tão boom; o Brahma, o 

Gir leiteiro, certas coisas que por marketing, não sei, diluíram e não conseguiram 

mostrar aquilo tudo que estavam falando. 

 

Essa posição remete ao questionamento sobre associados e registros, pois, por mais que 

este trabalho da Associação esteja sendo feito, entre os outros entrevistados um afirmava que 

já foi associado e o outro não, mas garantem o padrão da raça em suas falas, devido já terem 

formado plantel. Isso demonstra em um certo ponto uma fragilidade no conhecimento e 

desenvolvimento do aprimoramento da raça até serem conseguidos dados mais precisos. 

Retornando à cronologia histórica, tem-se que em dez anos se averiguou o Tabapuã, ou 

seja, foi preciso mostrar através de análises e provas as características de que o mesmo se 

diferenciava dos demais zebuínos. O nome Tabapuã que recebeu a raça deve-se à localização 

da Fazenda Água Milagrosa: em Tabapuã/SP. 

Entre 1970 e 1980, o Tabapuã ganhou 80% das pesagens de que participou e em 1981 

foi definitivamente reconhecido como raça. O terceiro zebuíno a ser formado no mundo, depois 

do Brahma e do Indubrasil. Pode ser o primeiro entre esses a surgir a partir de um planejamento 

específico; o Tabapuã é considerado a maior conquista zootécnica brasileira dos últimos cem 
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anos (ACGZ, 2017). O Anexo A e o Quadro 14 se referem às principais características desse 

bovino mocho: 

Quadro 4 - As principais características do gado Tabapuã 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

● O Tabapuã para a reprodução se destaca entre os zebuínos. Com 

pouca idade no primeiro parto, as matrizes apresentam alto índice 

de fertilidade materna da raça garantindo bom desenvolvimento 

para os bezerros. Entre os 14 e 16 meses, as fêmeas atingem em 

média 25% de fertilidade. Entre os 16 e 18 meses, 50% e, entre 18 

e 20 meses, mais de 60%. Algumas fazendas já registram 95% de 

sucessos em inseminação artificial. 

● As matrizes Tabapuã também apresentam boa produção de leite. 

Essa característica faz com que os bezerros da raça também tenham 

desempenho superior a outros zebuínos da mesma idade. Aos 120 

dias, por exemplo, eles chegam a 118kg em média e na desmama já 

estão com 200kg. 

● A idade do primeiro parto e o intervalo entre os partos seguintes 

são a base do índice de natalidade. Bons resultados nesse campo 

significam maior lucro para o produtor. Nesse quesito, o Tabapuã 

comprova seu valor todos os anos nas feiras e exposições de que 

participa. 

 

 

 

FACILIDADE NO MANEJO 

● A docilidade é uma das características mais prezadas pelos 

criadores. Sem chifres, a raça é mansa e por isso não se estressa ou 

perde peso durante vacinações, pesagens e transporte. O Tabapuã 

não se envolve em briga e lida melhor com a alimentação no cocho. 

Por isso, aceita com facilidade o confinamento. Todas essas 

características se unem à rusticidade e à resistência da raça e 

formam o gado ideal, que dá menos trabalho e mais resultado para 

o pecuarista. 

 

 

 

PRECOCIDADE 

● Os animais são campeões de peso já aos 205 dias e mantêm essa 

vantagem ao longo do seu desenvolvimento. Em média, os bois 

chegam à fase de abate aos 30 meses. Essa é uma característica 

própria da raça. Seja no pasto ou em confinamento, os animais têm 

bom ganho de peso e demonstram acabamento de carcaça exemplar. 

A precocidade do gado é um fator valioso e o Tabapuã mostra suas 

vantagens na balança. 

 

 

 

CRUZAMENTO 

● A taxa de inbreeding elevada dá ao Tabapuã a habilidade de 

extinguir defeitos e perpetuar qualidades. Por isso, sua utilização 

em cruzamentos com outras raças tem crescido vertiginosamente. 

Seja em gado de leite ou de corte, as melhorias que o Tabapuã pode 

trazer ao rebanho são de interesse de muitos criadores. Há 

experiências como o Tabolando, vindo da cruza com o gado 

holandês e voltado para a produção leiteira. Animais mais fortes, 

dóceis e com melhor desempenho são o objetivo dessas iniciativas. 

Fonte: ACGZ (2017). Org.: Pelisson (2017). 
 

Outra informação da Associação de Criadores Gaúchos de Zebu - ACGZ (2017) é de 

que no sul do país a raça tem sido utilizada para a melhoria do gado europeu e 

consequentemente tem reduzido a mortalidade e aumentado a longevidade dos rebanhos 

gaúchos. Ou seja, gera mais lucratividade para o produtor, o chamado choque de sangue 

(heterose). Os produtos oriundos da primeira geração consistem na busca por maior vigor físico 
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e em elevar os potenciais produtivos. No caso do Tabapuã no sul do país, esse tem participação 

importante em experimentos com o Hereford, por exemplo. 

A raça, por se adaptar a climas diversos, é utilizada em cruzamentos além do Hereford: 

com o Nelore, com o Holandês e, principalmente, com raças europeias do clima subtropical 

brasileiro (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná), gerando precocidade e boa 

conformação de corte. “As vacas pesam entre 450-650 kg, com recorde de 941 kg; os touros 

pesam entre 880-1.050 kg, com recordes acima de 1.100kg” (FELÍCIO, 2002, p. 10). 

Ao avançar na compreensão da morfologia do animal (Anexo A) e de sua adaptação 

ambiental, aprofunda-se este trabalho na perspectiva geográfica, em estudos sobre o 

desenvolvimento da raça realizados por instituições de pesquisa e de investimento. E esta soma 

de contribuições enriquece o entendimento de como esse bovino se organiza no espaço e como 

se dão as relações dos círculos de cooperação com o circuito espacial produtivo. O entrevistado 

nº 5 levanta a questão das pesquisas em torno do Tabapuã: 

 

Sim, tem todo um trabalho com o Tabapuã.  O rebanho do curso da Universidade de 

Lavras, do curso de melhoramento genético, é todo tabapuã, eles têm um rebanho 

Tabapuã, onde é feito o trabalho genético, lá. Na USP de Pirassununga, também tem 

parte, grande trabalho do professor Bento Ferraz, na parte com o Nelore, mas também, 

tem algumas vacas Tabapuã, ele trabalha lá com uns 40 / 50 animais. 

(...) 

quem coopera mais com a raça são os criadores, que doam animais, doam sêmen, 

sabe, não sei se é o caso aí, mas a Universidade de Lavras, é complicadíssimo a gente 

e deles tocarem sozinho, eles sempre precisam de ajuda de alguma coisa do tipo. Então 

é complicado um pouco e mesmo dentro da criação da parte particular, de cada 

criador. É, cada um tem um foco, cada um tem, trabalha de uma forma, então, cada 

um acredita em um, ou na pista ou no melhoramento genético, outros de um jeito, 

outros contemporâneo e tem um leque de formas de trabalhar né. (ENTREVISTA, Nº 

5).  

  

Percebe-se que o pecuarista tem uma autonomia de decisão maior que o agricultor, que 

se encontra mais limitado às condições do meio, não quer dizer que isso não ocorra com o 

pecuarista, mas a intensidade é o que difere. 

Têm-se, então, que a consolidação do Tabapuã no Brasil foi se dando aos poucos, pois 

a presença do Zebu Mocho era tímida em algumas exposições até a década de 1980, quando, 

rapidamente, novos criadores foram surgindo, principalmente devido à boa imagem do gado e 

ao trabalho realizado com a divulgação de uma constituição sólida, de uma caracterização racial 

firme, permitindo prever um bom resultado nos cruzamentos.  

“Na década de 1990, o Tabapuã foi se espalhando e chegando a todas as regiões 

brasileiras, estando nas mãos de quase 200 criadores, ocupando um importante papel nas vendas 

de sêmen”. (FELÍCIO, 2002, p. 10). 
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Mas nem tudo ocorreu de forma singular, devido as importações de reprodutores da 

raça Brahman, temeu-se que o Tabapuã poderia vir a sofrer um duro golpe, pois 

apresenta muitos pontos de semelhança com a raça norte-americana. Até o momento, 

a realidade, tem sido outra que a prevista, pois o Tabapuã vem vindo subindo no 

conceito geral de grandes pecuaristas, devido ao sucesso em programas de 

cruzamentos. Suspeita-se que talvez seja por apresentar uma reminiscência de sangue 

europeu (gado Mocho Nacional); uma notável rusticidade (oriunda do Guzerá) e uma 

excelente plasticidade (do Nelore), o Tabapuã vem apresentando bons resultados no 

geral (FELÍCIO, 2002, p. 10). 

 

 O entrevistado nº5 complementa afirmando: 

 

Percentualmente o Tabapuã é a raça mais testadas dentro da ABCZ, testada em provas 

zootécnicas, provas de ganho de peso, seja a pasto ou seja confinadas. 

Percentualmente que eu falo, é na questão de animais percentual registrado. Então o 

Tabapuã tem o percentual de animais testado maior que qualquer outra raça testada 

em provas de peso da ABCZ. Recentemente com a advinda dos programas de 

melhoramento genético, começaram a ter várias características avaliadas, mas agora 

na última década, teve a característica de ultrassonografia de carcaça, que o Tabapuã 

juntamente com o nelore é a segunda raça a ter essa DEP. A DEP, é a diferença 

esperada de progênie.  

A DEP para ultrassonografia de carcaça, o Tabapuã é a segunda raça a ter dentro do 

PMGZ. E agora desde o ano passado na expogenética, estamos no meio da 

expogenética inclusive, expogenética virtual, o ano passado o tabapuã passou a ter 

avaliação genômica, então nós viemos ano a ano tentando melhorar, acompanhar a 

grande raça, que é a raça mãe do Brasil, que é o nelore, dar estímulos que um 

pecuarista utilize a raça, mostrando as características, mostrando os touros, para 

possam agregar na produção dele, trazendo dados, contando história, que é um animal 

muito dócil, que é um animal mocho, que as fêmeas são muito leiteira e tem um fremer 

muito moderado, isso até um certo ponto você consegue fazer e depois você tem que 

mostrar dados, cada vez mais estamos com tecnologias e se não mostrar dados e 

informação as pessoas não acreditam e com certeza, eu também não acreditaria, então 

é uma coisa que a gente tem que mostrar os fatos, avaliar os animais, identificar 

aqueles animais mais produtivos, e sempre está renovando animais na central que é 

uma coisa que a raça tem conseguido fazer e colocando novos animais (...) 

(ENTREVISTADO Nº 5). 

 

Hoje, o Tabapuã, além de ter se consolidado no interior de São Paulo, pode ser 

encontrado em outros núcleos no nordeste de Minas Gerais, no centro de Goiás, no sul da Bahia, 

no Paraná, na Paraíba, no Maranhão e em outras regiões. Existem 154 associados praticando o 

registro genealógico. Desde 1938 já foram registrados 146.551 animais. Do total, 35.533 foram 

registrados entre 1995 a 1999. O ano recente de maior número de registros foi 1996, com 8.003 

animais (VIEIRA, 2014). 

Segundo Felício (2002), um sinal que pode ser considerado como de crescimento da 

raça é que quando analisados os dados pode-se observar que os referentes à inseminação 

artificial deixam claro que o seu uso vem aumentando em diversas regiões do país. E tem-se 

que foram vendidas 209.670 doses de sêmen entre 1995 a 1999, sendo que em l998 foram 

vendidas 47.175. É a segunda raça, de acordo com Felício (2002), em termos de venda de 

sêmen, só ficando abaixo do Nelore. 
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E no estado de Goiás, segundo a AGT, está distribuído em 35 estabelecimentos 

associados a ela, conforme a Figura 27, em todo território goiano, de acordo com o Quadro 5. 

 

Figura 27 - Localização dos estabelecimentos rurais de criação do Tabapuã em Goiás de 

acordo com a AGT 

 
Fonte: Associação Goiana do Tabapuã (AGT), 2020. 

 

Dentre os dados apresentados, pode-se destacar alguns estabelecimentos rurais (Quadro 

546) que cooperam com a circulação da produção do circuito espacial produtivo da pecuária 

bovina no estado de Goiás. 

  

 
46 Informações concedidas por representante da Associação Goiânia de Tabapuã. 
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Quadro 5 - Quantitativo de Tabapuã em Goiás, 2020 

ESTABELECIMENTOS Nº DE MATRIZES Nº DE ANIMAIS TOTAIS 

Fazenda Mata do Sucuri 50 120 

Fazenda Rio Bonito 80 150 

Tabapuã 3T 150 280 

Faz. Córrego Bonito 50 110 

Faz. Cachoeira do Taquaral 280 410 

Tabapuã Asa do Brasil 

(Mundo Novo/GO) 

200 320 

Tabapuã Zé da Júlia INATIVA 

Fazenda Serra Verde 

(Fazenda São Luís dos Montes 

Belos 

100 180 

Grupo Daga 250 440 

Fazenda Nova Alvorada INATIVA 

Fazenda Brinco de Ouro 80 150 

Faz. Recanto Goiano II 100 250 

Fazenda Chapadão SEM INFORMAÇÃO 

Rancho Relíquias do Tabapuã 30 80 

Fazenda Serra Verde 

(Petrolina) 

150 250 

Fazenda Riacho Doce 50 80 

Fazenda Rancho Brom 50 90 

Tabapuã Asa do Brasil 

(Trindade/GO) 

40 

(PONTO DE VENDA) 

Tabapuã Estrela Dalva 30 50 

Fazenda Recanto Goiano GADO COMERCIAL 

Tabapua Asa do Brasil 

(Piracamjuba/GO) 

VENDEU  

Fonte: AGT (2020)47.  
 

Além desses citados, foram identificados outros estabelecimentos, como por exemplo: 

Fazenda Onda Verde e Fazenda Estrela Dalva (TEDA) em Guapó; Fazenda Marca 31 em 

Catalão; Fazenda Fonte Viva em Goiandira; Fazenda dos Pirineus em Cocalzinho de Goiás; 

Fazenda Serra Verde em Petrolina de Goiás e São Luís de Montes Belos; Fazenda Boa Vista 

em Santa Tereza, que fornecem serviços e mercadorias às indústrias frigoríficas e de genética, 

também aos leilões que são um dos principais meios de divulgação da raça, em função da 

diversidade de agentes, das diferentes escalas de atuação e da origem do capital que gravitam 

em torno da indústria frigorífica, especialmente da bovinocultura. 

São apresentados nesta pesquisa elementos de sujeitos que consolidaram e 

espacializaram o Tabapuã em Goiás, resultados de entrevistas relacionadas a informantes que 

representam pecuaristas, empresas que têm o Tabapuã como principal atividade. Um desses, a 

entrevistada nº 3, remete-se a uma empresa agropecuária, localizada no município de Jataí-GO. 

Essa senhora concedeu a entrevista sobre os animais Tabapuã que sua família possui em 

Doverlândia, Serranópolis, Caiapônia e Jataí, totalizando sete propriedades. Segundo a 

 
47 Dados fornecidos por membro da Associação Goiana do Tabapuã (AGT). 
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informante, todas as fazendas possuem animais Tabapuã e sua principal atividade é cria, sendo 

assim, a bezerra fica na propriedade e o bezerro é vendido. 

O criatório iniciou, em torno de 30 anos, com o nelore mocho e por intermédio de um 

médico veterinário que os atendia e que agia como consultor ao seu avô (fundador), que indicou 

o Tabapuã. O gosto de seu avô por animais mochos fez com que se deslocasse ao município de 

Uchôa - SP na Fazenda Córrego da Santa Cecília e adquirisse alguns exemplares, e, após um 

período, passou a adquirir exemplares também da Fazenda Buona Sorte, no município de 

Mozarlândia – GO. Satisfeito com o resultado que vinha obtendo, intensificou a produção com 

o Tabapuã, a reprodução dava-se por monta natural, mas nos últimos anos vem sendo feita por 

meio da inseminação artificial, com sêmen comprado das centrais GENEX e ALTA 

GENETICS, já não adquirindo mais touro, só os que ainda estão presentes nas propriedades. 

Utilizam a técnica da vaca ter três tentativas de enxertar, duas respeitando o ciclo de 28 dias, 

caso não fique prenha com o primeiro protocolo, é feito um segundo, se o resultado ainda for 

negativo, é realizada uma terceira tentativa, com a monta natural, deixando-a no pasto por 30 

dias, caso permaneça “vazia” é descartada.  

Outro aspecto tratado na entrevista foi referente à venda desses aninas, e foi afirmado 

que os principais compradores são produtores de recria do município de Cachoeira Alta e Caçu, 

mas também de outros pontos, devido à procura e à valorização. Observa-se então uma 

especialização de uma atividade, que é o que esta pesquisa vem procurando demonstrar: os 

espaços especializados que vão se mostrando, onde essa especialização fica evidente com os 

aprimoramentos tecnológicos e profissionalizantes do pecuarista. A entrevistada é a neta que 

continuou o trabalho do seu avô, e já vem há um tempo trabalhando de forma diferente dele, 

que fazia todas as etapas – cria, recria e terminação. Por mais que, para ela, quem consegue 

fazer todas as etapas têm mais retorno, no momento com o Tabapuã verificou uma maior 

funcionalidade com a cria. Ela explica que o tourinho apresenta alguns problemas com a 

questão do umbigo, pois devido ser uma raça “coruda”, essa parte do animal não tem uma boa 

formação e pode vir a dar problemas com pragas e “bicheiras”, com isso, no decorrer do tempo, 

foi sendo selecionada a atividade da cria como a mais viável. 

 Por meio da entrevista, foi possível ter o conhecimento de que a empresa vem com uma 

tentativa de melhorar a raça, cruzando-a com nelore mocho, aprimorando-a, fazendo o processo 

inverso do Tabanel, por exemplo, que consiste em cruzar uma fêmea Nelore com um macho 

Tabapuã. A empresa não tem nenhum vínculo com a AGT e nem com a ABCT, sendo assim, 

os animais não são registrados, mas, segundo a informante, eles mantêm o padrão genético da 

raça. 
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 E por meio da entrevistada, pôde-se identificar outros criatórios na região, como no 

município de Quirinópolis. Esse outro produtor tem uma história próxima, que contextualiza o 

início da implementação do rebanho Tabapuã em seu estabelecimento, pertencente também ao 

seu avô e quem gerencia hoje é o entrevistado 3. O seu avô formou o plantel e, diferente do 

caso anterior, a raça foi sendo formada com os cruzamentos realizados na fazenda, com animais 

da propriedade, até que conseguiu ter o animal que se enquadrasse nos padrões da raça Tabapuã, 

como conta o entrevistado 3: 

 

O gado tabapuã quem cria ele é meu avô, hoje quem toma conta do rebanho sou eu, 

eu acredito que por volta da década de 80 [iniciou com o tabapuã]. Ele foi socio da 

ABCZ por muito tempo, hoje não faz mais registro de animais, temos tabapuã, tabanel 

e cruzamento industrial, mas hoje a gente não faz mais registro da raça mais, já faz 

um tempo que a gente parou de fazer, do bezerro PO Tabapuã. 

Ele escolheu essa raça, pela história dele, porque todo mundo já criava o nelore, era 

um gado muito quente, um gado nervoso e ele queria um gado mais calmo, fazer um 

gado mais calmo, originou de um boi que ele comprou em uma fazenda daqui e a 

partir desse boi, que ele foi cruzando e fez essa raça, fez a raça não, fez o gado dele, 

dentro dos padrões Tabapuã, basicamente foi isso que ele passa pra gente. 

(...) ele começou fazendo os cruzamentos, fez o cruzamento para virar o LA (que é o 

livro aberto da ABCZ) e do LA ele foi cruzando o gado dele por cruza, aí quando gera 

um cruzamento por um grau de sangue 15/16 acima, aí não sei se hoje ainda é assim, 

mas na época já se tornava PO, o fruto desse cruzamento 15/16 gera um animal PO. 

E os animas de que são PO, são tudo gerado por cruza, que aí depois PO com PO, vai 

ser sempre PO. 

Mas antes veio ¾, 7/8, e aí 15/16 PO. Foi assim que ele fez o gado dele, ele nunca 

comprou nenhuma vaca e por muito tempo não comprou boi de outra fazenda. O gado 

dele era uma genética bem fechada. 

(...) é ele ia pegando as vacas e cruzando e selecionando as mochas as de 

temperamento e de carcaça que ele queria e até fazer o (quando teve acompanhamento 

da ABCZ), aí os técnicos falavam, olha esse animal que é o animal Tabapuã para dar 

registro. Aí foi selecionando a partir desse critério, não foi uma coisa da qual eu 

participei mas foi o que me passaram. (...) eu acredito que foi um processo de uns 

cinco anos, pelo tempo de cria de uma vaca, porque ele teve que pegar do terceiro 

ciclo. (ENTREVISTADO Nº 3). 

 

 Na entrevista, houve um reforço quanto aos problemas, mas também em relação à 

habilidade materna e à produção de leite. 

 

O tabapuã contribui para melhorar. Ele tem algumas dificuldades em relação ao nelore 

na vaca de cria, eu comparo com o nelore porque é a principal raça do país, porque 

como as vacas tem uma aptidão leiteira maior, elas têm o teto mais grosso, gera 

alguma dificuldade, mas hoje tem um nelore mais trabalhado com genética, melhor 

selecionado que está produzindo uns bezerros muito pesado.  

Mas quando meu vô mexia mesmo com Tabapuã, a 20 anos atrás, um bezerro bom 

nelore era 180 kg, os Tabapuã dele, ele desmamava com 230/240 kg, porque a vaca 

dá mais leite, a vaca tabapuã tem muita aptidão leiteira, dá mais leite e isso no 

cruzamento industrial é muito bom porque você vende o bezerro no cruzamento no 

peso, então a gente tem uns bezerros muito pesado para vender e sem ração, sem custo 

extra de ração, sem custo, sem outros tratos. 

Esse ano nós desmamamos um cabeceira com quase 10@, cabeceira estava dando 

quase 10@, quase 300 kg, sem creep-feeding, que é a ração que dá para o bezerro. 
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Entrevistador: o desmame dá mais ou menos com que idade? 

Entrvistado: 8 meses. (ENTREVISTA Nº 3). 

 

 No que se refere a esse problema com o teto da vaca, o entrevistado está investindo em 

uma solução por heterose, em Tabanel, mas ainda não tem dados para confirmar, contudo espera 

ter bons resultados pelos seguintes fatores: 

 

Hoje já tem raça de nelore que está dando isso também [referindo ao desmame em kg 

do bezerro]. O nelore se desenvolveu muito com o passar dos anos. Nós estamos 

fazendo o tabanel e não está tendo diferença hoje, mas lá atrás teve muita diferença. 

O melhoramento no Nelore é um serviço muito grande. 

 

Quando questionado sobre as principais diferenças entre o Tabapuã e o Tabanel, o 

entrevistado nº 3 explicou: 

 

eu acredito que vai dá mais diferença na vaca, eu ainda não tenho vacas Tabanel, as 

primeiras desmamas de Tabanel foi agora, o mês passado, então, essas bezerras ainda 

não chegou, eu ainda não tenho vaca Tabanel. 

O rebanho meu é tudo de Tabapuã, as matrizes, mas eu acredito que vai ter uma 

facilidade por conta do tamanho do teto; como a vaca é muito leiteira os peitos são 

muito grossos. E tem bezerro que nasce e não dá conta de mamar sozinho e isso gera 

uma mão de obra a mais, então eu acho que a Tabanel, ela tem o incremento do leite 

e talvez ela não vai me dar essa dificuldade, ela vai dar mais leite que um nelore e não 

vai ter a dificuldade que a Tabapuã, principalmente quando vai ficando vaca mais 

velha, e sem falar no temperamento que o Tabapuã é muito melhor, mais calmo. 

 

No que tange às características relacionadas à carne, ao peso do animal pós cria, aponta 

que “aí é sempre bem-vinda, quando cruza duas raças ele gera um ganho, agora se vai ser a 

mais ou a menos eu não sei te falar. Nos bezerros eu gostei dos bezerros, visualmente, os 

bezerros eu achei melhor.” Por fim, que “comercialmente falando, tudo é zebu, não tem 

diferença, eu não percebi diferença ainda. Mas eu ainda não terminei nenhum desses animais, 

mas eu acredito que não vai ter nenhuma diferença”, referindo-se ao Tabapuã e ao Tabanel. 

Já o entrevistado nº 5, quando questionado sobre as vantagens e desvantagens do 

Tabanel, levantou os seguintes questionamentos: 

 

O tabapuã tem a pirâmide invertida, no quesito criadores P.O. e criadores de animais 

comerciais. É difícil você encontrar uma fazenda, uma base, um rebanho comercial 

de vacas Tabapuã, onde você vai usar pra fazer o Tabanel, touros Nelore. E 

normalmente acontece o inverso, o pessoal compra a vacada nelore, onde se usa um 

touro Tabapuã. 

Vantagens, existem inúmeras vantagens por ser duas raças diferentes, eu sei que 

ambas zebuínas. Existe a heterose, o Tabapuã por ser uma raça sintética, tem uma 

heterose maior, em relação ao Guzerá, Sindi, onde coloca animais, onde você vai 

aproveitar muito bem machos e fêmeas. Cada vez mais a gente demandando mais 

espaço, a questão do mocho dentro do confinamento agrega muito. Há, cada vez abate 

de animais mais jovem e não dá tempo do chifre do nelore expressar...concordo, mas 

tem alguns animais que expressam. 
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As fêmeas que eu vejo aqui do Tabanel, as pessoas que procurar ou ter um rebanho 

de fêmeas Tabanel ou Tabapuã é o grande pulo do gato. É onde ele vai conseguir 

desmamar o bezerro mais pesado, é onde ele vai ter menos problemas com vacas, que 

pra você é ter a funcionalidade, praticidade de trabalho. E é a época mais fácil de você 

colocar peso em um bezerro, é a época mais barata de você colocar peso no animal 

(...) é quando ele é bezerro. Então você vai ter o leite do Tabapuã colocando peso, e 

se você incrementar tecnologias como creep-feeding aí para você, o céu é o limite, 

né... (ENTREVISTADO Nº 5). 

 

Outro fator de destaque que se reproduziu em mais de uma entrevista foi sobre a 

prenhez, que tem um percentual de 80% em vacas Tabapuã, e que o Tabapuã está fazendo parte 

de um programa da ABCZ de qualidade de carne: 

 

esta fazendo, houve a primeira parte do programa que foi com a raça nelore, no 

primeiro ano somente a raça nelore, que já terminou e os animais foram abatidos. 

Agora iniciaram as demais raças, que você tem que doar o animal, é sempre nós, os 

criadores junto com alguma instituição incentivando o estudo, seja em qualquer raça 

para que se tenha a pesquisa no Brasil, que o dinheiro para as pesquisas para as 

universidades, que é um coisa complicada, então, os criadores doaram 41 animais 

Tabapuã, onde eles participam de um ciclo completo; então esses animais vão passar 

por um ganho de peso de animais no pasto e nessas provas vão ser avaliados, a prova 

de 20 pesos que a ABCZ faz, as ultrassonografia de carcaça compondo índice no final 

e depois disso eles vão para o confinamento e eles são avaliados, criados no ganho de 

cocho tharan tharan thran...vem depois para o abate ver rendimento de carcaça, e 

depois no final qualidade de carne. É um programa bem completo (ENTREVISTADO 

Nº 5). 

 

A visão de um dos entrevistados sobre a relação do Tabapuã com o estado de Goiás é 

exposta a seguir: 

 

Sim, temos bastante, cada vez mais a pecuária esta perdendo espaço para a agricultura 

mas ainda tem bastante. Um estado que tem bastante demanda por Tabapuã. E é um 

dos estados que mais tem Tabapuã, na verdade. Gado PO com criador aí, então, tem 

uma demanda boa. 

(...) 

olha é bem espalhado sabe, Goiás tem bastante criadores, números de criadores e tem 

um problema que em Goiás tem número de gente mas falta um trabalho coeso aí, um 

trabalho que sabe, que meça, faça grupo contemporâneo e tudo mais, a gente não tem 

essa pessoa aí em Goiás, mas temos pessoas que criam bem mas falta um pouquinho 

de foco, né, mas esta tudo certo, vamos trabalhando a cabeça deles para que uma hora 

eles enxerguem isso, e isso eu falando como criador, (...). É o que eu enxergo como 

melhoramento genético, ta bom, mas em Goiás tem bastante gente, com pessoas com 

bastante matrizes. 

Em Mozarlândia tem a fazenda Buona Sorte, que é uma fazenda bem famosa, tem alí 

em Bela Vista de Goiás, mas acho que é... Fazenda Taquaral, cria bastante, Catalão 

tem um núcleo que cria bastante Tabapuã, é bem disseminado dentro do estado. 

(ENTREVISTADO Nº 5) 

 

Essas são algumas evidências selecionadas para a contribuição da construção do 

raciocínio sobre o papel do Tabapuã na pecuária bovina goiana. Inicia-se então um diálogo com 

os demais produtores da raça Tabapuã, em que é possível representar essa compreensão do 

animal ser mais uma dentre as raças melhoradoras de rebanho. Isso demonstra que há 
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investimento e uma gama de tentativas de aprimoramento da qualidade dos produtos finais 

oriundos desses animais; diferente dos Estado Unidos, que intensificam sua produção em seis 

raças (Angus, Hereford, Red Angus, Simental, Charolês e Brangu), com mercado específico, 

no Brasil acabam no destino final como nelore ou anelorado. 

A seguir, são apresentados os produtores de Tabapuã. 

 

4.2 Análise do perfil do pecuarista de Tabapuã: pressuposições 

 

Os dados apresentados são atribuídos à coleta de informações por meio de questionários 

(ANEXO F) que, devido à pandemia de COVID-19, foram aplicados no formato remoto através 

da plataforma Google de formulário (Google forms), que possibilitou conhecer os pecuaristas 

da Raça Tabapuã. 

O questionário foi constituído por 35 perguntas (Anexo F) e foi adicionado/postado em 

um grupo da rede social Facebook, chamado de “Raça Tabapuã”, que no dia 04/03/2021 tinha 

29 mil membros, e também por direct em 54 contas do Instagram de pecuaristas da raça: 

@tabapuatjg; @tabapuadage05; @tabapuagis; @tabapuadocorrego; @tabapuapaumulato; 

@tabapuanisa; @tabapuapousoalto; @tabapuadaauxiliadora; @tabapuag4; @ tabapua_ljunco; 

@tabapuaquatro; @abct_tabapua; @tabapua_tsar; @tabapuatl; @tabapuasgar; 

@tabapua_ouro_verde; @tabapuafig; @tabapua39; @tabapuadaj4; @toninho_do_pexe 

@tabapuabulgarelli; @tabapuawsm; @tabapuaondaverde; @tabapuaboasorte; 

@tabapuaestreladalva; @paulo.fortuna; @tabapuajr; @tabapuasonho; @tabapuagemanhu; 

@tabapuafonteviva; @tabapua_genetica_tald; @tabapua_rl; @tabapua3t; @tabapuatmp; 

@tabapua_passatempo_chiador; @tabapuapompei; @tabapua.serraverde; @tabapuasmh; 

@tabapuadsd; @tabapua_madein_brasil; @fazendadococa; @tabapuafazendasartor; 

@tabapuapassatempo; @tabapua_asadobrasil; @tabapua.sto.expedito; @tapua_jmsc_soucam; 

@raca_tabapua; @tabapua_marca31; @estanciawj_nelore_e_tabapua; @tabapuagsrc; 

@tabapua2s; @tabapuaoficial; @tabapua_riogrande; @matheusgil (Figura 28). 

Desse montante, 58 pessoas responderam no intervalo do dia 04/03 a 31/03/2021. As 

respostas estão representadas nos Gráficos de 8 a 41. 

Tendo sido analisada a organização espacial e a divisão territorial do trabalho do circuito 

da pecuária bovina, o passo seguinte consistiu em analisar a relação da articulação com os 

demais agentes, o que revelou aspectos da divisão social do trabalho no interior do circuito. 
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Partiu-se então para a análise dos dados obtidos de modo a se conhecer o perfil dos 

pecuaristas do Tabapuã. Essa parte do trabalho consiste na interpretação dos dados, em que se 

faz apontamentos a partir das ideias construídas, corroborando para a compreensão do tema. 
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Figura 28 - Montagem com os endereços eletrônicos das contas em que foram aplicados os 

questionários 
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Fonte: Pelisson (2021). 



 
185 

 

Ao analisar os resultados obtidos juntamente com as devidas interpretações, tem-se que 

o Gráfico 8 representa que dos 56 entrevistados (refere-se ao montante que respondeu os 

questionários) 89,3% responderam que eram produtores da raça. Compreendeu-se então que 

possuíam conhecimento pertinente sobre o assunto constante nas demais perguntas. 

 

Gráfico 9 - É produtor de Tabapuã? 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 

 O Gráfico 9 teve a intenção de conhecer qual a função do entrevistado na propriedade, 

pois essa é uma informação que agrega o conhecimento de saber quem está respondendo ao 

questionário, qual o nível de conhecimento sobre os animais. E se constatou que 92,9% eram 

os próprios proprietários que responderam, o que corrobora com as afirmativas feitas pelos 

participantes no decorrer das questões. 

 

 

Gráfico 10 - Qual a sua função na propriedade? 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 O Gráfico 10 proporcionou conhecer o tamanho da propriedade, e saber se a raça 

Tabapuã chega ao pequeno, médio e grande produtor rural (pecuarista). E foi possível perceber 
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a realidade de que 35,7% pertence à propriedade com o tamanho de 101 a 500 ha; um segundo 

grupo em ordem descrente encontra-se em propriedades de até 100 ha; observou-se que mais 

da metade dos entrevistados é composta por médio e pequeno pecuarista. Os demais grupos 

estão em propriedades de 501 a 1000 ha com 17,9% e, por último, em propriedades de 1.001 a 

5.000 ha. 

 Esse cenário evidencia que a finalidade do uso do animal Tabapuã é para composição 

de um rebanho comercial, de manejo extensivo e/ou intensivo, também d destinado à seleção 

de genética. 

 

Gráfico 11  - Qual o tamanho de sua(s) propriedade(s) em hectares (total somado)? 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 

O Gráfico 11 teve a intenção de demonstrar há quanto tempo o pecuarista faz uso do 

Tabapuã em seu rebanho, para assim saber qual o tempo de investimento na raça, como se 

mantém a produção da mesma e quais as necessidades que a raça apresenta que precisam ser 

melhoradas, informações que foram aparecendo no decorrer da pesquisa por meio dos dados 

apresentados pelos entrevistados. 

Têm-se então que 51,8% possuem o Tabapuã em rebanho entre zero a dez anos. Apesar 

de ser mais do que a metade dos entrevistados, considerados “novos” no mercado com uso da 

raça, há outra parte, 14, 3%, que está há mais de 40 anos investindo na mesma. Com isso, 

observa-se que esses recém produtores podem ser reflexo dos mais antigos que acreditam na 

raça e buscam alternativas para melhorar seu rebanho e diversificá-lo.  
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Gráfico 12 - Há quanto tempo utiliza o Tabapuã, em seu rebanho? 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 

 O Gráfico 12 questiona sobre a escolha de se ter o Tabapuã no rebanho dentre as demais 

raças que atendem ao mercado nacional, como a principal, o Nelore. Assim, evidencia-se o 

papel das Associações de criadores da Raça, como a ABCT e a AGT, pois são elas que 

disseminam a raça pelo território brasileiro. 

 Os entrevistados escolheram as respostas “opção que foi de encontro com a finalidade 

de produção” e “por investir em um zebuíno nacional”. Houve as opções que foram 

acrescentadas pelo próprio entrevistado como: ser passado de pai para filho; ser uma paixão; 

ser o fundador da raça, dentre outras que demonstram a conectividade afetiva do produtor com 

a raça.  

 

Gráfico 13 - Por que fez a opção de utilizar o Tabapuã na sua produção? 

 
 

Org.: PPelisson (2021). 
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 O Gráfico 13 teve o intuito de mostrar mais a fundo esse pecuarista, saber sua opinião. 

Foi possível compreender que dentre os itens elencados, os que mais merecem destaque no 

entendimento desse produtor sobre as características principais do Tabapuã são: “Docilidade”, 

em que 41 entrevistados a destacaram como marca da raça, representando 73,2% de 

importância; e, após, a habilidade e o alto índice de fertilidade.  

 Isso mostra o resultado do trabalho de melhoramento genético, da técnica sendo 

adquirida e absorvida na produção, e mesmo que ainda de forma seletiva e segregativa, merece 

destaque esse aprimoramento que gera melhoras na qualidade de seus produtos e 

competitividade com as demais raças consolidadas no mercado nacional. 

 

Gráfico 14 - Do seu ponto de vista, qual (quais) características se destacam no Tabapuã? 

 
Fonte: Pelisson (2021). 

 
 

A partir do Gráfico 14, é possível analisar os espaços de produção. A raça Tabapuã, que 

é genuinamente brasileira, vai ganhando mercado internacional. Nas respostas obtidas têm-se 

que 96,4% dos entrevistados são brasileiros, mas também se observa o alcance da pesquisa ao 

verificar a participação de dois estrangeiros e produtores de Tabapuã.  
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Gráfico 15 - A sua produção de bovinos Tabapuã, é Nacional ou é Internacional? 

 
 

Fonte: Pelisson (2021). 
 

Dando continuidade e espacializando a pecuária bovina do Tabapuã no Brasil, notou-

se, de acordo com as respostas obtidas, que os Estados que foram mais representados por seus 

produtores foram: Minas Gerais, com 17 (30,4%); São Paulo e Goiás, com 10 (17,9%); Bahia 

e Rio de janeiro, com 4 (7,1%); Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, com 2 (3,6%); e 

Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Pará, Rio Grande do Norte, Rondônia e Tocantins, 

com 1 (1,8%). 

A partir disso, foi possível conhecer a dimensão parcial da raça Tabapuã pelo território 

brasileiro, estando presente em todas as regiões brasileiras, como pode ser verificado no Gráfico 

15. 
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Gráfico 16 - Em qual/quais Estado(s) brasileiro(s) o Senhor(a) desenvolve a atividade da 

bovinocultura do tabapuã 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 

Por meio das 16 pessoas que responderam que eram do Estado de Goiás, o Gráfico 14 

ajudou a entender também a espacialização da raça no estado através das microrregiões, 

identificando-as. E constatou-se a produção de e com Tabapuã nas microrregiões de Catalão, 

Entorno de Brasília, Goiânia, Meia Ponte, Pires do Rio, Rio Vermelho, Sudoeste de Goiás e 

Vão do Paranã. 

Tais regiões seguem, de certa forma, a pecuária bovina em geral, que tem um maior 

nível de tecnificação, tanto no quesito de pastagens, quanto de agricultura (proximidade com 

elementos da dieta alimentar - rações) e de frigoríficos, fatores que mantêm a atividade e que 

também, de certa forma, são complemento para as demais. 
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Gráfico 17 – Se for produtor de bovinos Tabapuã no Estado de Goiás, qual a microrregião que 

seu(s) estabelecimento(s) se localiza(m)? Caso a sua produção não se localize no Estado de 

Goiás, marque a opção "Não se aplica"

 
Org.: Pelisson (2021). 

 

Após conhecer a espacialização da raça no cenário brasileiro e goiano, a partir do 

Gráfico 17 é possível conhecer também o rebanho, como os produtores intensificam a sua 

pecuária, para qual finalidade, que é determinada pelo tipo do rebanho. 

Com isso, averiguou-se que o rebanho de bovinos dos entrevistados, nesse quesito, não 

especifica a raça Tabapuã, mas o rebanho geral, o quantitativo de animais, a especialização na 

atividade e a definição como pequeno, médio e/ou grande produtor. 

Dentre os entrevistados, observou-se que 23,2% têm um rebanho entre 51 a 100 animais. 

Foi possível conhecer as demais realidades, pois se verificou produtor com 8.500 animais, o 

que demonstra as disparidades em relação à produção entre os pecuaristas. 
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Gráfico 18 - Qual número total do rebanho de bovinos em seu(s) estabelecimento(s)? 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 

Com o Gráfico 18, pôde-se conhecer quantos desses animais apresentados no Gráfico 

16 são da raça Tabapuã ou têm cruzamento com o Tabapuã. E assim se chegou aos seguintes 

números: dentre os participantes, 25% possuem um rebanho de Tabapuã na casa de 51 a 100 

animais, contudo, há participantes que indicaram um rebanho de até 5.000 animais, o que 

demostra uma grande especialização nessa raça e uma espacialização de importância na 

dinâmica espacial da bovinocultura. 

 

Gráfico 19 - Do montante de animais, quantos são Tabapuã ou tem cruzamento com Tabapuã? 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 

O Gráfico 19 proporcionou a noção dos tipos de rebanho: vaca, boi, novilho, novilha. 

Tal compreensão se faz necessária pelo entendimento de que surgem finalidades distintas a 

partir do tipo de animal que se tem, ou seja, a questão de novilhas para prenhez, o touro sendo 
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o reprodutor e o novilho para abate são alguns das possíveis realidades que se pode encontrar, 

determinadas pelo quantitativo de meses do animal e pela sexagem do mesmo.  

O Gráfico 19 mostra, dentre os participantes, que dos 56, 55 possuem vacas em seu 

rebanho variando de 1500 até 1. Portanto, 37,5% possuem um rebanho de vaca entre zero e 50 

animais. Por ser um animal zebuíno, a questão do leite Tabapuã é favorável para os bezerros, 

mas há cruzamentos de boi girolando com vaca Tabapuã para se obter animais mais produtivos 

nesse aspecto, mas isso é um caso à parte, não muito difundido, bem menos do que o contrário, 

o cruzamento de boi Tabapuã com vaca Girolando na intenção de se ter animais robustos e 

garantir a produtividade leiteira. 

Uma realidade que se evidencia é que quem mantém vaca Tabapuã em seu rebanho é 

por causa da prenhez, para garantir e reproduzir animais com sangue Tabapuã, e quando ela 

não é mais útil, é descartada. 

 

Gráfico 20 - Do montante de Tabapuã, quantas são vacas? 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 

O Gráfico 20 se refere ao montante de bois Tabapuã, que é semelhante ao das vacas, 

porém, com uma representatividade muito maior e significativa, com 73,2%. Quarenta e um 

dos entrevistados responderam que possuem de zero a 50 animais em suas propriedades. Sendo 

que apenas uma pessoa respondeu que tem de 201 a 300. Cinquenta e cinco participantes 

também possuem o touro em seu rebanho para suas atividades, como por exemplo, reprodução, 

monta natural ou coleta de sêmen para reprodução artificial. 
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Gráfico 21 - Do montante de Tabapuã, quantos são bois? 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 

O Gráfico 21 diz respeito ao montante de novilhas Tabapuã, período que dão início à 

prenhez, que desenvolvem sua habilidade materna. Portanto, 62,5% dos entrevistados têm de 

zero a 50 animais. Constatou-se que todos os participantes possuem algum quantitativo do 

animal e que há participantes se especializando, formando nichos em novilhas, com um rebanho 

de 51 até 1500 animais, que provavelmente serão utilizadas para recria. 

 

 

Gráfico 22 - Do montante de Tabapuã, quantas são Novilhas? 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 

Já no Gráfico 22, a representatividade se refere ao montante de novilhos Tabapuã, que, 

dentre os entrevistados, chega a 2000 animais, porém, concentrando-se entre zero a 50 animais, 

com 69,6%. Esse é o tipo etário mais utilizado pelo mercado da carne, principalmente por 

atender aos frigoríficos. 
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Gráfico 23 - Do montante de Tabapuã, quantos são novilhos? 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 

O Gráfico 23 é muito representativo por demonstrar que há uma especialização no 

quesito racial no rebanho bovino brasileiro, pois 47 dos entrevistados responderam que têm em 

seu rebanho animais registrados Puro de Origem (P.O). 

 

Gráfico 24 - O senhor (a) possui animais Tabapuã P.O.? 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 
 

O Gráfico 24 vem para somar, complementar o Gráfico 21, pois, por meio dele se 

consegue ter a noção de quantos animais, dentre os entrevistados, são P.O. Foi possível 

constatar que há produtor com até 1300 animais. 
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Gráfico 25 - Se sim, quantos animais? 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 

O Gráfico 25 representa a finalidade da criação de Tabapuã, no caso, se o mesmo se 

destina a uma produção comercial e/ou de elite. Ao questionar sobre isso, tem-se a intenção de 

entender um dos papéis do Tabapuã para a pecuária bovina brasileira, como a técnica age na 

produção do espaço, as tendências para esse mercado racial e seus intuitos no gerenciamento 

de seus derivados para o mercado. 

Com isso, o Gráfico 25 demonstra que, na representação, a maior parte dos pecuaristas 

utiliza seus animais na produção comercial, para atender aos frigoríficos, por exemplo, mas se 

observa que a finalidade para produção de elite é significativa, podendo-se afirmar que essa 

vem ganhando espaço no quesito melhoramento genético e em cruzamentos com outras raças 

também. 

 

Gráfico 26 - Qual a finalidade de criação do Tabapuã? 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 

E o Gráfico 26 enriquece os dados obtidos na questão anterior, pois demonstra para 

quais objetivos esses criadores de Tabapuã estão destinando seus animais. E, a partir das 
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respostas obtidas, têm-se que 64,3% destinam à genética, ao melhoramento da raça e de outras 

raças em cruzamentos, ao melhoramento do rebanho, em seguida, com 28,6%, criam para corte 

(rebanho comercial). 

Dois dos participantes acrescentaram à questão as seguintes afirmativas: 

“Melhoramento Genético, buscando agregar animais que produzem carne com mais rapidez e 

qualidade” e “Produzir machos e fêmeas com genética”. 

 

Gráfico 27 - Pautado na resposta anterior, qual o objetivo de criação do bovino Tabapuã? 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 

O Gráfico 27 mostra o sistema de criação que é utilizado na produção de Tabapuã, para 

isso, indica se era extensivo, semi-intensivo e/ou intensivo. Na questão, é possível evidenciar a 

realidade brasileira em relação aos sistemas de criação, pois a maior parte dos participantes 

indicou o manejo extensivo, que requer menos uso da técnica, bovino criado a pasto, levando 

mais tempo no retorno de engorda, por exemplo, e que ocupa, geralmente, áreas extensas 

(hectares). 
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Gráfico 28 - Qual o sistema de criação utilizado para com o Tabapuã? 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 

O Gráfico 28 é um complemento da questão 27, pois investiga sobre a atividade que se 

desenvolve. E com os dados pode-se constatar que, dentre os participantes, há uma parcela 

majoritária que utiliza a cria como principal atividade com o Tabapuã na propriedade, em 

seguida, tem-se uma outra parcela de contribuintes que fazem o ciclo completo (Cria-Recria-

Engorda). 

Há também os que compram os animais e fazem a recria e a engorda, correspondendo a 

7,1% dos entrevistados. 

 

Gráfico 29 - Quais atividades desenvolve com o Tabapuã na sua(s) propriedade(s)? 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 
 

No caso, se o indivíduo entrevistado utiliza o confinamento, o Gráfico 29 investigou 

para saber qual é o tipo de confinamento utilizado pelos pecuaristas de Tabapuã, e foram obtidos 

os seguintes dados: 80% dos que utilizam esse sistema de criação usam o confinamento 

estratégico (recria a pasto e termina no confinamento). Então, pode-se concluir que não é esse 

indivíduo que está terminando esse bovino e sim o colocando para ser terminado em 
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confinamento, boitel. E que as condições para o ciclo completo, ao menos para a raça Tabapuã, 

não são expressivas. 

 

Gráfico 30 - Caso utilize de confinamento, qual o seu tipo de confinamento para com o 

Tabapuã? 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 

Entre as técnicas utilizadas com o Tabapuã para a sua reprodução, o Gráfico 30 mostra 

que os pecuaristas usam mais de uma técnica, que há uma diversificação de técnicas artificiais, 

que exigem investimentos, específicas, mas que também preservam a Monta Natural, uma 

técnica mais rudimentar, com a presença do rufão realizando a cruza de forma natural com as 

fêmeas. 

 

Gráfico 31 - Qual a técnica utilizada com o Tabapuã para a reprodução? 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 

Após conhecer a realidade dos entrevistados, passou-se a saber das intenções de 

aprimoramento de raças, de investimento em cruzamentos, buscando determinados resultados, 

como apresenta o Gráfico 31. Entre as raças que mais se mesclam, dando origem a um novo 
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tipo racial, 22 (39,3%) usam o Tabapuã no cruzamento com a Nelore, surgindo o Tabanel, 

também com o Red Angus (REDTAB), com o Holândes (Tabolando) e com o Sindi e o 

Canchim. 

Novas experiências, investimento em genética e aprimoramento de rebanho são 

alternativas buscadas pelos pecuaristas na atividade da bovinocultura para atenderem ao 

mercado e alcançarem resultados cada vez mais precoces, gerando competitividade desigual 

com o pequeno pecuarista, menos capitalizado para tais investimentos. 

 

Gráfico 32 – Caso faça cruzamento de Tabapuã com outras raças, qual (quais) seria(seriam)? 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 

 Em relação à alimentação, a mesma se associa com o sistema de produção e a finalidade 

e o Gráfico 32 complementa com a informação de que 85,7% dos participantes utilizam as 

pastagens (forrageiras); como essa realidade vai depender também da etapa em que esse animal 

se encontra, alguns informantes assinalaram que depende da taxa etária do animal, podendo 

variar para dieta equilibrada (rações, milho sorgo, torta de algodão, DDG, casca de soja, farelo 

de soja, são alguns exemplos). 
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Gráfico 33 – Qual a principal alimentação em seu(s) estabelecimento(s)? 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 

No caso da produção comercial, com rebanho destinado ao frigorífico, o Gráfico 33 

analisou para quais frigoríficos os seus entrevistados, que fazem uso dessa prática, estavam 

vendendo seus animais. Observou-se que uma quantidade significativa (41 participantes) não 

destina seus animais para abate. Já os demais vendem seus animais para: JBS S. A.; Minerva 

Foods; Vou Mix; Local; Bertoncelli; não define um principal; para açougues particulares; e 

Jaraguá. 

Pode-se perceber que, de acordo com as informações prestadas pelos entrevistados, a 

venda de animais Tabapuã para plantas frigoríficas é baixa, mostrando a realidade de que essa 

raça não chega ao mercado de forma direta por ser um Tabapuã, ou seja, não passa por processo 

de industrialização por ser Tabapuã e sim por ser um zebu (uma anelorado) como as demais, 

juntando com o Nelore, por exemplo. 

 

Gráfico 34 - Se caso, o rebanho for comercial, para quais frigoríficos o animal Tabapuã está 

sendo vendido? 

 
Org.: Pelisson (2021). 
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Isso se confirma quando são questionados sobre com quantos meses o animal é vendido 

para o frigorífico e 30,4% (Gráfico 34) respondem que não se aplica, não vendem para 

frigorífico, ou seja, destinam o animal a outras funções comerciais, como leilão. 

Já o número dos que vendem para os frigoríficos corresponde a 14,3%, vendem boi (de 

30 a 48 meses) e há um empate em 8,9% de Touruno (touros de descarte, entre cinco e 15 anos) 

e novilho precoce (15 a 24 meses). 

Um dos participantes acrescentou uma resposta, colocando que vende os machos com 

oito arrobas para criadores e as fêmeas de terceira ou quarta cria para corte (descarte). 

 

Gráfico 35 - Com quantos meses realiza a venda do animal Tabapuã para o frigorífico? 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 

No Gráfico 35, sobre como é a negociação com o frigorífico e a relação com o mercado, 

73% responderam que é pelo peso vivo e 15% pelo peso da carcaça, o que gerou uma surpresa 

e a suspeita de que a negociação pode estar atrelada à venda e ao desconto com a retirada da 

carcaça e o valor final, por haver esses dois momentos. 

 

Gráfico 36 - Negocia com o frigorífico o Peso Vivo ou Peso da Carcaça? 

 
Org.: Pelisson (2021). 
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O Gráfico 36 apresenta como o bovino chega ao frigorífico, ou melhor, com quantas 

arrobas (média) o animal está sendo abatido. E se constatou que, dentre os participantes, 18 

estão vendendo esses animais em torno de dez a 20@, em seguida, 17 entregam seus animais 

ao frigorífico acima de 20@. 

Com essa informação tem-se o conhecimento de que nem todo pecuarista saberia 

responder à questão separando por raça, tanto que alguns dos entrevistados assinalaram a 

afirmação: “não tenho essa informação, pois não faço a separação entre os animais”. O que 

demonstra que o Tabapuã não tem um mercado de derivados específico para sua raça, que se 

soma com as mais consolidadas na hora da venda, diferente do Aberdeen Angus, por exemplo, 

que já tem um valor agregado à raça. 

 

Gráfico 37 - E qual a média, em arroba (@) para o abate, tem vendido o Tabapuã? 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 

Conhecendo mais sobre a raça Tabapuã, têm-se no Gráfico 37 a opinião do entrevistado 

em relação às principais dificuldades encontradas por ele em trabalhar com a mesma. 

Constatou-se que 60,7% indicaram doenças, correspondendo a 34 dos entrevistados; um 

segundo identifica que uma outra dificuldade seria o mercado (especialização). 

 Alguns participantes indicaram desvantagens, que nos seus pontos de vista 

correspondem: “Por ser uma raça nova e não possuir um banco genética que atenda as 

exigências do mercado no quesito de grandes reprodutores”; “bezerros grandes e moles”; “em 

arranjar Touros”; “Vigor ao nascer”; “Menor variabilidade genética”.  

 

4 (7,1%) 

 



 
204 

 

Gráfico 38 - Em sua opinião quais são as principais dificuldades para trabalhar com Tabapuã? 

 
 

Org.: Pelisson (2021). 
 

Também querendo saber a opinião do entrevistado sobre a raça, evidenciou-se que 

69,9% dos entrevistos veem que o Tabapuã é uma “a raça tende aumentar sua produção, no 

cenário nacional, com o decorrer dos anos, ganhando mais visibilidade e mercado”, como pode 

ser constatado no Gráfico 38. 

 

Gráfico 39 - Do seu ponto de vista, qual a sua perspectiva em relação a expansão da raça? 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 

No Gráfico 39, 80,4% afirmam que o Tabapuã tem demonstrado aumento significativo 

na rentabilidade do estabelecimento, agregando na produção, mostrando assim uma satisfação 

com o animal, ao contrário dos demais, que alegaramm não estarem tão satisfeitos, mas 

acreditam que o Tabapuã seja uma opção perante às demais raças. 

 

Gráfico 40 - Os resultados com o Tabapuã têm demonstrado aumento na rentabilidade do 

estabelecimento, agregando a produção? 
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Org.: Pelisson (2021). 

 

E, por fim, sobre investir ou não na raça, para os participantes, 92,9% acreditam que 

com certeza é um bom negócio. Os demais acreditam, mas não como sendo o rebanho principal 

e que irá depender da finalidade do que se quer, pois há vantagens e desvantagens, como pode 

ser confirmado no Gráfico 40. 

  

Gráfico 41 - Tendo a questão anterior como base, conclui que investir em Tabapuã é uma boa 

opção? 

 
Org.: Pelisson (2021). 

 

Por último, foi apresentada uma questão discursiva, em que se indagou aos entrevistados 

sobre o papel do Tabapuã para a pecuária nacional. E as respostas obtidas foram as seguintes: 

“Único zebu 100% nacional”; Agregar valores”; Agregar desempenho”; “Muito importantes 

para o cruzamento com os animais anelorados permitindo ao pecuarista o ganho da heterose 

entre zebuínos”; “Fundamenta”; “Pecuária de maior rentabilidade financeira!”; “A raça 

Tabapuã tem grande potencial para melhorar ainda mais os resultados da pecuária brasileira, 
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pois é uma raça em constante evolução genética”; “Um divisor de águas. Trata-se de uma raça 

extremamente dócil, precoce, muito fértil. Apresenta um marmoreio excelente. Com certeza, 

tanto no âmbito genético como comercial está e irá agregar valores extraordinários para a 

pecuária brasileira”; “É mais uma opção para a bovinocultura de corte a disposição do pequeno 

e médio produtor”; “Melhoramento na produção de carne de qualidade, precocidade ao abate, 

docilidade que impõe facilidade de manejo”; “melhoramento de rebanho”; “bom”; “tem o papel 

de melhorar e resfriar o sangue em raças de formação da raça Tabapuã”; “base para 

cruzamento”; Hoje ainda de forma inicial, mas vai ganhar muito mercado à passar dos anos 

com seu melhoramento genético. E vai tornar muito importante para a pecuária nacional”; 

“Importante”; “Melhoramento”; “Carcaça mais rápida”; “Representando uma raça dócil 

precoce fácil de fazer manejo”; “Es lar aza del futuro para el trópico”; “tem muito a contribuir”; 

Mais uma raça de corte, com melhor rendimento de carcaça, maior habilidade materna e maior 

peso a desmama, possibilitando acelerar o ciclo uma vez que o Tabapuã é mais precoce se 

comparado a outras raças”; “É uma excelente alternativa, trabalhando junto com o Nelore, a 

raça mãe do Brasil! É uma raça muito nova, mesmo assim já conquistou grande parte do 

mercado se comparada as raças menores! É extremamente funcional”; “Maior produção de 

bezerros, precocidade e ganho de peso rápido”; Carne de qualidade e bom acabamento de 

carcaças”; “Agregar valor com animais mochos e mais mansos”; “Melhorar o rebanho”; “O 

tabapuã para a pecuária brasileira se faz um ótimo coadjuvante. Sendo usado em cruzamento 

estratégicos que são terminais para machos e com o intuito de fazer o tricross com raça europeia 

nas fêmeas”; “Aumentar leite e refrescar sangue”; “Docilidade para manejo, e cruzamento 

industrial ideal com o europeu, índole materna”; “Contribuir com o melhoramento genético de 

bovinos brasileiros e aumentar a renda do produtor, por se tratar de animais com características 

importante para a pecuária nacional”; “Extremamente importante”; “O produção”; “cria”; 

“Ferramenta importante na produção de bezerros de qualidade”; “nelore melhorado para o 

futuro”; “Agregar valor, ao descarte do rebanho e índices de prenhes na Fazenda”; “fazer a base 

junto com o nelore”; “vejo como uma grande contribuição, não só para a pecuária brasileira, 

mas também para o mundo, uma raça que reuni grandes adjetivos de produção, docilidade, 

fertilidade, aptidão materna e rentabilidade”; “cruzamento com outras raças”; “melhora 

significativa do rebanho”; “precocidade”; “uma raça adaptada, dócil, ganhadora de peso e 

precoce”; “melhoramento genético para a produção de animais mais rentável”; “Diminuir o 

tempo de abate dos animais com um rendimento de carcaça superior”; “Raça complementar a 

nelore, principalmente para leite, gordura e docilidade”; “Desenvolver a precocidade e 

habilidade materna nos rebanhos nacionais. Aumentando a produtividade com abate precoce de 
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animais finalizados”; “Animal de fácil manejo e grande rentabilidade”; “Contribuir com uma 

carne de qualidade onde o gado engorda com menos alimentação”; “formar base TABANEL 

para cruzamento terminal com taurinos”; “Garantir maior produção”. 

Ao final dessa parte do trabalho pode-se perceber que a raça Tabapuã tem impactado no 

cenário da Pecuária Bovina Brasileira, sendo a segunda com maiores registros na ABCZ e em 

provas de desempenho, mas ainda assume o papel de coadjuvante ao ser associada 

principalmente com o Tabanel.  

E o que se pode perceber é que falta apoio aos pecuaristas que estão descobrindo e 

investindo na raça Tabapuã, pois é preciso que as associações da raça pensem mais no avanço 

da mesma, facilitando e reduzindo custos para incentivar o avanço genético dessa. Além disso, 

é necessário um bom banco genético, como já existe para as raças mais antigas, de modo que 

as associações se encarreguem de otimizá-lo, através de provas e mensurações e pela ciência 

genética em prol da raça Tabapuã. A falta de divulgação, de marketing, foi outro quesito 

levantado pelos entrevistados como sugestão. 

Também se referem a políticas públicas subsidiadas com uso do IATF a pequenos 

produtores, que agreguem o pecuarista e tenham um maior reconhecimento. Como também há 

a necessidade, como elenca um dos entrevistados, de haver uma avaliação dos custos 

envolvidos junto aos órgãos reguladores e fiscalizadores (ABCZ e ABCT), no sentido de baixar 

os custos de registros em geral, pois os valores por hora praticados são um dos motivos que 

dificultam para muitos que querem se iniciar no investimento genético, ou seja, produzir 

animais de excelência. 

Por fim, após conhecer os entrelaços da pecuária bovina goiana e da produção do 

Tabapuã, entende-se que “é a nova natureza científica da produção que alcança o campo e 

redefine a pecuária nacional, tornando-a científica e, ao mesmo tempo, globalizada” 

(PEREIRA, 2012, p. 18). 

 Assim, compreende-se os meios de circulação da cooperação e suas complexidades, 

levando sempre em consideração todas as suas etapas, que estão interligadas. 

Para fechar essa seção, conclui-se que os circuitos espaciais de produção “são definidos 

pela circulação de bens e produtos e, por isso, oferecem uma visão dinâmica, apontando a 

maneira como os fluxos perpassam o território” (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 143).  

O Tabapuã está no circuito como uma possibilidade de melhoramento técnico, em que 

a cooperação se dá pelas ações de comando. Sendo assim, os círculos de cooperação dizem 

respeito aos fluxos imateriais que asseguram a realização da produção, como as ordens, as 

ideias, as decisões de caráter financeiro, as informações técnicas e científicas normativas. 
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Essa articulação que se situa no âmbito dos círculos de cooperação pode ser 

compreendida como sendo as relações estabelecidas entre os agentes e os lugares no interior de 

um circuito (SANTOS, SILVEIRA, 2006). Os círculos de cooperação, conforme exposto 

anteriormente, expressam a conexão entre as diversas etapas produtivas e os diferentes agentes 

que se encontram dispersos territorialmente, mas articulados pelos fluxos materiais e imateriais. 

Os círculos de cooperação indicam os fluxos imateriais gerados pelo circuito espacial 

produtivo – ordens, informações e ideias – que criam outras centralidades na rede urbana, cuja 

correspondência não é a mesma das materialidades da produção propriamente dita. 

A centralidade dos lugares é constituída por fixos, em parte provenientes das etapas dos 

diversos circuitos espaciais de produção, que geram fluxos, cuja centralidade do comando 

corresponde aos círculos de cooperação, que garantem a integração da produção, que se 

encontra cada vez mais fragmentadas. As especializações produtivas geram centralidades 

significativas na rede urbana, mas as centralidades do círculo de cooperação revelam “os 

lugares do poder” e da expertise técnico-científica, bem como de seus principais agentes. 

É importante destacar que o circuito da pecuária bovina requer tecnologias de ponta e, 

nesse sentido, emergem algumas corporações que operam no setor que atua de modo 

globalizado e que são especializadas em serviços e mercadorias para a indústria da carne, por 

exemplo. Essas empresas são denominadas de pré-bovinocultura, elas fornecem bens 

(equipamentos e materiais), tecnologia e serviços especializados para os criadores de bovinos 

e produtores de carne, e somente existem em função das indústrias frigoríficas que controlam 

as reservas ou operam a exploração e a produção e as contratam. 
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Ao analisar as atividades econômicas no decorrer da expansão territorial do estado de 

Goiás, tem-se que a pecuária bovina desse estado assumiu uma função importante na 

organização do território, dividindo o papel com a mineração até por volta de 1880, quando ela 

tinha uma certa importância. No século XIX, a pecuária bovina vai ser o principal elemento da 

estruturação da propriedade da terra, definindo uma estrutura fundiária concentrada em grandes 

propriedades. A especialização não reverte essa questão da estrutura fundiária concentrada, pois 

mesmo com a intensificação do uso de capital, a pecuária extensiva permanece como a forma 

principal de produção. 

As transformações da organização da pecuária, especialmente com a introdução de 

novos pastos, possibilitaram avançar para as áreas planas e se aproximar das áreas de cultivos, 

nos interflúvios, que estão fazendo avançar a integração lavoura/pecuária. Esse fato possibilitou 

uma expansão da pecuária das áreas dos fundos de vales para os interflúvios. Porém, para a 

atividade criatória é fundamental a disponibilidade de água. E para se pensar a pecuária hoje 

não há como desassociá-la da agricultura, pois estão cada vez mais interligadas. Essa é uma 

temática que carece de pesquisa, pois daí estão se formando novos usos no território.  

Ao analisar pelo circuito espacial de produção e círculo de cooperação, como se propôs 

esta pesquisa, têm-se que ela traz em si uma marca de 200 anos, na forma como a propriedade 

da terra se definiu, isso não é específico de Goiás, mas podemos inferir que a pecuária deu esse 

tom à pecuária goiana. Observou-se ao analisar os extratos em hectares do rebanho bovino, em 

2006, que a concentração do rebanho goiano era de 7.421.727 animais e o total de 15.392.984 

estava em propriedades acima de 100 e menos de 1.000 hectares, representando 48,21% do 

rebanho bovino nessa faixa. A mesma proporção ocorreu nos dados dos dois censos que 

antecedem, o de 1995/1996 (a partir desse ano do censo, o estado de Goiás já havia 

desmembrado parte do território para a emancipação política-administrativa do estado do 

Tocantins) e de 1985, que mantém a mesma faixa em hectares da maior concentração do 

rebanho bovino. Apesar da pecuária marcar o latifúndio, a produção pecuária na pequena 

propriedade é muito significativa, sendo que em Goiás em muitos municípios é a atividade 

principal, é onde se observa a maior intensidade de uma pecuária mista, produtora de leite e 

carne. Essa é outra temática que carece de mais pesquisa.        

É possível observar diferentes tipos de estruturas produtivas para os períodos espaciais 

distintos da pecuária bovina goiana, em que cada fase possui técnicas diferentes e que 

conviveram entre si no mesmo tempo e no mesmo espaço, reforçando que as técnicas podem 

coexistir, pois, como menciona Santos (1994), em nenhum momento da história houve a 

presença de uma única técnica, cada nova geração de técnicas não expulsa por completo as 
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técnicas presentes. O manejo extensivo e intenso é um exemplo em que em um mesmo 

estabelecimento essas técnicas podem estar presentes.  

Por isso, estabelecer critérios para definir padrões de distribuição espacial dessa 

atividade no estado e as espacializações que ocorrem nas fases produtivas da pecuária - cria, 

recria e engorda - bem como a heterogeneidade tecnológica dessa atividade foi uma forma de 

entender a dinâmica espacial da pecuária bovina do estado de Goiás, principalmente nas últimas 

décadas do século XX, que consolidam a região central, em especial, o Cerrado, como a maior 

concentração pecuária bovina do país.  

Esse processo de ocupação impulsionado pela política de créditos dos governos 

anteriores fez com que o Cerrado passasse a abranger, atualmente, 44% do rebanho bovino 

brasileiro e cerca de 60 milhões de hectares de pastagem, que, somados ao bioma Pantanal, são 

responsáveis por mais da metade da produção pecuária do país (SOUZA, 2017, p.4), 

ocasionando uma concentração espacial da pecuária na porção Centro-Norte do Brasil. Segundo 

o IBGE (2019), os estados com maiores efetivos bovinos hoje são: Mato Grosso; Goiás; Minas 

Gerais; Pará; e Mato Grosso do Sul, respectivamente. 

Ao analisar a dinâmica espacial da pecuária bovina pela noção de circuito espacial 

produtivo e pelos círculos de cooperação pode-se observar que o pecuarista se insere em um 

modelo capitalista a jusante do circuito, expressado pelo aumento no rebanho bovino (de corte 

e de leite), principalmente no século XX, que reflete alguns fatores, como: melhora na 

produtividade e na qualidade, e uma significativa expansão territorial da produção, “que incluiu 

a emergência de conflitos de terra, desfloramento de vastas áreas e a criação de modernas 

regiões produtivas no interior do país, etc.; processo que alterou por completo a natureza da 

atividade” (PEREIRA, 2005, p. 96). E que alguns sujeitos vão intensificar nichos produtivos, 

como exemplo Kiko Qaquliato, conhecido como o Rei do Gado, proprietário da marca Kiko’s 

Ranch, por ter um dos maiores rebanhos brasileiros, concentrado no município de Nova Crixás, 

um rebanho para terminação, em confinamento. 

Quanto à  compreensão do uso/ocupação do espaço para essa atividade, entende-se que 

há uma dinâmica espacial que, na perspectiva aqui proposta para este trabalho, percebe que a 

organização espacial é dinâmica e se encontra em constante movimentação e transformação, 

pois a pecuária bovina foi promissora na expansão e na formação do território brasileiro devido 

à rusticidade dos animais trazidos da África e da Ásia para o Brasil; esses tiveram boa aceitação 

nas novas terras, favorecidos pelo clima e pela vegetação natural.  

Outros fatores correspondentes corroboram para isso, como a inserção de gramíneas, 

em meados do século XX, como as braquiárias ssp, que ganharam escopo e espaço no sertão, 
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especialmente nas grandes chapadas, pois as gramíneas nativas eram menos nutritivas. Com 

isso, as braquiárias ssp representam um ponto de inflexão para as transformações na geografia 

da pecuária brasileira, fazendo do Centro-Oeste a principal região produtora de bovinos do país. 

O modo como o bovino é visto mudou também no decorrer dos últimos séculos, uma vez que 

o animal deixou de ser compreendido apenas como ferramenta no auxílio de serviços pesados 

e de alimento para abastecimento do domicílio e passou a ser uma mercadoria de circulação 

nacional e internacional (produto). 

Então, conclui-se que o planejamento é essencial à atividade, mas acaba não sendo 

muito presente, de forma efetiva, devido a situações como: descaso do produtor com o meio 

ambiente; falta de assistência técnica e ausência de um sindicato rural para que os produtores 

se organizem; falta de profissionais qualificados ao redor; resistência à mudança 

(principalmente em relação ao fator idade); comodidade na forma de gerir a propriedade 

(propriedades que estão na família há muito tempo têm um perfil de haver maior degradação); 

uso do pastejo contínuo demasiado, enfraquecendo as plantas, compactando e acelerando o 

processo de erosão no solo; próprio solo (o tipo do solo, fertilidade); e escolha da espécie. 

E constatou-se algumas interpretações: a) A forma como ocorre a expansão da fronteira 

agrícola e como a atividade pecuária bovina vai se integrando ao mercado dependeu das 

inovações tecnológicas; b) A partir das exigências do mercado consumidor é que a inovação 

tecnológica da produção bovina disponibilizou recursos para a produção, ou seja, ocorre um 

aprimoramento das feições técnicas com a instalação de frigoríficos; insumos; c) os espaços 

vão determinar e ser reflexos das difusões das inovações tecnológicas, criando especificidades 

não uniforme; e d) o movimento dos fluxos materiais e de círculos de cooperação gera produtos, 

que, no caso deste estudo, é o Tabapuã. 

A proposta da tese de dinâmica espacial trouxe à tona algumas estratégias espaciais. Na 

primeira, tem-se que o aprimoramento da técnica por meio das inovações tecnológicas 

proporcionou o avanço, as condições favoráveis para a disseminação da pecuária bovina pelo 

território brasileiro e o mercado teve que se modernizar, principalmente no último século, para 

conseguir atender às demandas do mercado doméstico e exterior, marcado por fases diferentes 

da evolução, com características específicas que determinam o período e implicam no espaço 

geográfico. 

Outro ponto diz respeito a determinadas realidades dos pecuaristas que se veem em uma 

situação de dependência quanto à produção bovina, entre a indústria a montante (fornecedores 

de insumos e equipamentos) e a jusante (consumidor final), que cada vez mais se torna exigente 
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em relação a melhorias na qualidade da carne e até gerando nichos de consumo determinados 

por corte “nobres” para uma parcela da sociedade que está disposta a pagar por esse produto. 

E um terceiro viés elenca o espaço como responsável no próprio processo como 

elemento de transformação, pois a modernização da pecuária não ocorre de forma homogênea 

em todo território goiano, com isso, formam-se aglomerados espaciais. E, por fim, a última 

estratégia espacial, que mostra que a operacionalização de sistemas de objeto e de ações 

consiste na compreensão do espaço geográfico e suas transformações pelos avanços das 

inovações tecnológicas, compreendidas pelo movimento de cooperação. 

Tem-se, portanto, que as investigações ajudaram a compreender e a responder à questão 

norteadora desta pesquisa e atingir os objetivos propostos. E que a circulação se dá por meio 

dos fixos e dos fluxos que estão em movimento entre os centros dinâmicos e os centros de 

cooperação, direcionados a partir dos centros de comando, como Goiânia, que assume o papel 

no desenvolvimento da disseminação da raça Tabapuã por meio da Associação Goiana de 

Tabapuã e das fazendas que trabalham a questão da genética: Fazenda Estrela Dalva; Fazenda 

Marca 31; Fazenda Fonte Viva; Fazenda dos Pirineus; Fazenda Serra Verde; Fazenda Boa 

Vista, Fazenda Buona Sorte (em Mozarlândia), por exemplo. 

Por fim, o Tabapuã é compreendido como um animal que traz indícios de melhorador 

racial, e que vem somando na produção de heterose, no cruzamento com outras raças, dentre 

elas, formando o Tabanel, que, ao que tudo indica, traz soluções para a genética da raça, como 

o caso citado do teto grosso da vaca. É um animal que chega no frigorífico como anelorado, 

não se distinguindo de outro zebu; a sua vantagem é que forma bezerros pesados, devido à vaca 

Tabapuã ser boa produtora de leite (entre as de zebu, produzindo em média, de acordo com o 

entrevistado 3, em torno de 3 a 5 L, porém ele tem algumas que chegam a produzir até 10 L), e 

isso é para o pecuarista algo favorável, porque quanto mais cedo o abate, mais rentável ele é. 

 Ao pensar sobre o papel das empresas dos três círculos que compõem o circuito, chega-

se às principais empresas do agronegócio brasileiro, como: JBS, MARFRIG, MINERVA, 

COOPERCITRUS e COMIGO, que desencadeiam elementos que sustentam a produção 

pecuária, como centro dinamizadores, como é o caso de Rio Verde, Mozarlândia, Senador 

Canedo, Mineiros, Palmeiras de Goiás, Itumbiara e Rio Verde. 

 Ao se tentar entender a pecuária, pelo viés que seja, como a única razão da concentração 

de terra, deve-se esclarecer que: 1º) “As raízes” da concentração de terra no Brasil, como 

assinala Bacha (2012, p. 218), estão “no sistema colonial e nas leis que a seguiram”, ou seja, 

um processo histórico que envolve questões sociais, econômicas e culturais; 2º) Apesar da 

atividade pecuária reforçar a concentração de terra, ela não foi a única modalidade de 
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exploração a excluir do acesso a terra pequenos produtores; a agricultura comercial, os 

latifúndios com monocultura também têm sua parcela de responsabilidade; e 3º) O Estado 

transferiu renda da sociedade para produtores rurais por meio de financiamentos, sobretudo 

para os grandes e médios estabelecimentos, assim, o governo contribuiu para a concentração de 

terra, uma vez que parte do crédito obtido pelos fazendeiros era investido na aquisição de terras. 

 A concentração das funções nos centros dinamizadores, ao mesmo tempo em que 

aparece como geradora de desenvolvimento por atrair investimentos públicos/privados, gerar 

empregos e projetar esses centros como cidades modernas do agronegócio, tende a aumentar os 

desiquilíbrios socioambientais intra e inter-regionais. Esses aspectos, embora inferidos neste 

trabalho, precisam ser aprofundados em pesquisas futuras. 

Portanto, a pecuária como circuito espacial consolidou-se nas áreas de cerrados menos 

rentáveis para a agricultura, dando origem a um modelo técnico-produtivo que alterou a 

dinâmica do espaço herdado na área de pesquisa e refuncionalizou e/ou criou novas formas. 

Além disso, exerce influência em outros sistemas produtivos, como por exemplo, sojicultura, 

milhocultura, sorgocultura e extrativismo, principalmente da madeira, o que implica na 

necessidade de uma visão dialética. 

A pecuária como atividade e o pecuarista como produtor dessa atividade demandam 

mais pesquisas. O estudo aqui apresentado se constituiu em uma tentativa de contribuição para 

melhorar o entendimento dessa temática nos estudos geográficos, apesar dos seus muitos limites 

e das lacunas que não foram preenchidas. Espera-se que mesmo com esses limites, alguns 

decorrentes dos tempos difíceis que vivenciamos nesse período de COVID-19, essa pesquisa 

possa trazer alguns esclarecimentos que contribuam com a temática. O cansaço é infimamente 

menor do que a satisfação por ter chegado até aqui. Pelas generosidades que foram encontradas 

entre todos aqueles que contribuíram com a pesquisa, é preciso continuar.         
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ANEXO A) 

 

Quadro 6 - Padrão da raça Tabapuã 

NOMENCLATURA 

CARACTERÍSTICAS 

IDEAIS PERMISSÍVEIS 

QUE 

DESCLASSIFICAM 

    

1 - APARÊNCIA 

GERAL    

    

  1.1 - Estado Geral Sadio e vigoroso   

  1.2 - 

Desenvolvimento Bom, de acordo com a idade Médio 

Tamanho e peso 

reduzidos, em relação à 

idade. 

  1.3 Constituição. 

Ossatura e 

Musculatura 

Constituição robusta. Ossatura forte. 

Musculatura compacta e bem 

distribuída por todo o corpo.  

Constituição fraca ou 

grosseira. Conformação 

leonina. Má distribuição 

muscular. Excesso de 

gordura na carcaça. 

  1.4 - Masculinidade 

e feminilidade 

Bem definida, de acordo com o sexo e 

a idade.  Caracteres inversos. 

  1.5 - Temperamento Ativo e dócil  Nervoso ou bravio. 

    

    

2- PELAGEM   

    

  2.1 - Cor Branca ou cinza e suas nuances. 

Uma ou outra 

mancha, não muito 

carregada e nem 

muito definida na 

cor, diferente das 

pelagens ideais.  

  2.2 - Pelos Finos, curtos e sedosos.  

Vermelha, amarela e 

preta; malhada ou pintada 

de vermelho, amarelo e 

preto. Amarelo-cobre ou 

barroso. 

  2.3 - Pele 

Preta ou escura. Solta, fina e flexível. 

Macia e oleosa. 

Róssea nas partes 

sombreadas. 

Despigmentação em 

qualquer parte do corpo. 

    

    

3- Cabeça    

    

  3.1 Aparência Geral 

De comprimento e de largura médios. 

Em forma de ogiva. Mais curta e larga, 

nos machos. Mais comprida e estreita, 

nas fêmeas.  Pesada ou assimétrica. 

  3.2 Perfil 

Sub-convexo ou retilíneo, formando, 

nos machos, ligeira convexidade entre 

os olhos e a marrafa.  Convexo ou côncavo. 

  3.3 - Fronte 

Moderadamente larga, nos machos. 

Mais estreita, nas fêmeas. Nimbure  

  3.4 - Chanfro 

Reto. Curto e largo, nos machos. Mais 

estreito e longo, nas fêmeas.  

Desvio. Depressão. 

Acarneirado. 
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Excessivamente 

comprido e estreito. 

  3.5 - Focinho 

Preto e largo, com narinas dilatadas e 

bem afastadas. 

Parcialmente 

marmorizado. 

Lambida. 

Predominância de 

coloração clara. Lábio 

leporino. 

  3.6 - Boca De abertura média. Lábios firmes.  

Progmatismo e 

inhatismo. 

  3.7 - Olhos 

Pretos. Elípiticos. Vivos. Òrbitas 

levemente salientes. Cílios pretos. 

Cílios mesclados. 

Cegueira unilateral 

adquirida. 

Exoftálmicos brancos. 

Cegueira bilateral. 

  3.8 - Orelhas 

Médias e relativamente largas. Vistas 

de frente mostram-se voltadas para a 

face. Simétricas. Com ligeira 

reentrância na extremidade da borda 

inferior. 

Pesadas. Falta de 

reentrância na borda 

inferior.  

Excessivamente longas 

ou curtas. Encartuchadas 

ou em forma de lança. 

Assimétricas. 

  3.9 - Chifres Inexistentes.  

Existência de batoque, 

calo ou botão. Linha da 

marrafa, horizontal. 

    

    

4 - PESCOÇO E 

CORPO    

    

  4.1 - Pescoço 

Proporcional ao corpo. Linha superior 

ligeiramente oblíqua. Bem musculoso e 

com implantação harmoniosa ao 

tronco. Delicado nas fêmeas.  

Excessivamente curto e 

grosso. Excessivamente 

longo e fino. 

  4.2 - Barbela 

Desenvolvida, solta e pregueada. 

Começa debaixo do maxilar inferior, 

estendendo-se até o umbigo.  reduzida. 

  4.3 - Peito Largo e 

com boa cobertura 

muscular.   Estreito 

  4.4 - Cupim ou Giba  

Bem implantado sobre a cernelha. 

Desenvolvido. Em forma de rim ou 

castanha de caju, apoiando-se sobre o 

dorso, nos machos. Menos 

desenvolvidos e menos caracterizado, 

quanto à forma e apoio, nas fêmeas. 

Ligeiramente 

adiantando, nas 

fêmeas. 

Ligeiramente 

inclinado. Pequenas 

reentrâncias laterais. 

Pouco desenvolvido. 

Adiantado. Redondo, nos 

macho. Excessivamente 

inclinado ou tombado. 

Qualquer sinal de plástica 

corretiva. 

  4.5 - Região Dorso-

Lombar 

Larga e reta. Levemente inclinada, 

tendendo para a horizontal. 

Harmoniosamente ligada à garupa, 

apresentando boa cobertura muscular.  

Fortemente inclinada. 

Presença de lordose, 

cifose ou escoliose. 

  4.6 - Ancas e 

Garupa 

Ancas bem afastadas e no mesmo nível, 

moderadamente salientes. Garupa 

comprida, larga, ligeiramente inclinada 

tendendo para a horizontal, no mesmo 

nível e unida ao lombo sem saliências 

ou depressões e, com boa cobertura 

muscular.  

Ancas pouco afastadas ou 

demasiadamente 

salientes. Garupa curta, 

estreita, excessivamente 

inclinada ou pobre de 

músculos. 

  4.7 - Sacro 

Não saliente. No mesmo nível das 

ancas. 

Ligeiramente 

saliente. Muito saliente. 

  4.8 - Cauda e 

Vassoura 

Cauda com inserção harmoniosa, fina e 

ultrapassando os jarretes. Vassoura 

preta. 

Vassoura mesclada, 

com predominância 

de pelos pretos e 

sabugo preto. Capa 

branca. Vassoura branca. 
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  4.9 - Tórax, 

Costelas, Flancos e 

Ventre 

Tórax amplo, largo e profundo. 

Costelas compridas, proporcionais ao 

comprimento dos membros e largas, 

bem arqueadas, afastadas e com 

espaços intercostais bem revestidos de 

músculos e, sem depressão atrás das 

espáduas.  

Tórax deprimido. Falta 

de arqueamento nas 

costelas. 

  4.10 - Umbigo 

Médio, proporcional ao 

desenvolvimento do animal. reduzido. 

Excessivamente curto ou 

longo. Qualquer sinal de 

plástica corretiva. 

    

    

5 - MEMBROS   

    

  5.1 - Membros 

Anteriores 

De comprimento médio. Com ossatura 

forte. Bem musculosos. Colocados em 

retângulo, afastados e bem aprumados. 

Espáduas compridas e oblíquas, bem 

cobertas de músculos, inserindo-se 

harmoniosamente ao tórax.  

Excessivamente longos 

ou curtos, em 

desproporção ao corpo. 

Ossatura grosseira ou 

muito fina. Aprumos 

defeituosos. 

  5.2 - Membros 

Posteriores 

De comprimento médio. Com ossatura 

forte. Coxas e pernas, largas, com boa 

cobertura muscular, descendo até os 

jarretes; com culotes bem 

pronunciados. Pernas bem aprumadas e 

afastadas.  

Excessivamente longos 

ou curtos, em disporção 

ao corpo. Retos ou 

excessivamente curvos e 

outros defeitos de 

aprumos. Coxas e 

nádegas, com deficiente 

formação muscular. 

  5.3 Cascos Pretos. Bem conformados e resistentes.  Brancos ou rajados. 

    

    

6 - ÓRGÃO 

GENITAIS    

    

  6.1 - Bolsa Escrotal 

e testículos  

Bolsa escrotal 

constituída por pele 

fina, flexível e bem 

pigmentada; 

contendo dois 

testículos de 

desenvolvimento 

normal.  

  6.2 - Bainha 

Média e bem direcionada; proporcional 

ao desenvolvimento do animal. reduzida. 

Excessiva. Qualquer sinal 

de plástica corretiva. 

  6.3 - Prepúcio  Recolhido. Pequeno prolapso. Relaxado. 

  6.4 - Vulva  De conformação e desenvolvimento normais. Atrofiada. 

  6.5 - Úbere e Tetas 

Úbere funcional. Tetas médias, 

uniformes e bem separadas.  

tetas pequenas. 

Tetas suplementares. 

tetas excessivamente 

grandes e pendulosas ou 

atrofiadas. 

Fonte: VIEIRA (2014).
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ANEXO B) 
 

Tabela 22 - Rebanho Bovino dos municípios do Estado de Goiás nos anos de 1978; 1988; 1998; 2008; e 2018. 
municípios 1978 municípios 1988 municípios 1998 municípios 2008 municípios 2018 

Goiás 14507286 Goiás 20646055 Goiás 18118412 Goiás 20466360 Goiás 22651910 

Crixás  477255 Rio Verde  630000 Nova Crixás  465300 Nova Crixás  716100 Nova Crixás  762818 

Rio Verde  347520 Jataí  510000 Rio Verde  440000 São Miguel do 

Araguaia  

490000 São Miguel do 

Araguaia  

578508 

São Miguel do 

Araguaia  

340000 Caiapônia  445000 Jataí  392338 Rio Verde  390000 Caiapônia  435000 

Quirinópolis  339200 Quirinópolis  430000 São Miguel do 

Araguaia  

390000 Caiapônia  389000 Porangatu  389598 

Goiás  335000 Jussara  411000 Quirinópolis  380000 Jussara  340100 Jussara  371771 

Jussara  270000 Nova Crixás  367000 Caiapônia  358951 Quirinópolis  330000 Mineiros  365100 

Caiapônia  269828 Goiás  340700 Jussara  333960 Jataí  329200 Jataí  323500 

Jataí  240000 São Miguel do 

Araguaia  

340000 Itarumã  292300 Mineiros  320000 Rio Verde  319000 

Itumbiara  193000 Itarumã  320000 Mineiros  282742 Porangatu  308000 Goiás  296499 

Morrinhos  190000 Itumbiara  272600 Serranópolis  263500 Morrinhos  274340 Morrinhos  292473 

Paraúna  185062 Porangatu  260000 Montes Claros 

de Goiás  

240000 Itarumã  267300 Itarumã  289934 

Piracanjuba  175000 Piracanjuba  247700 Morrinhos  235100 Doverlândia  257500 Quirinópolis  288835 

Formosa  170000 Itajá  247000 Piracanjuba  223459 Aruanã  255350 Crixás  275000 

Pirenópolis  152000 Paraúna  240000 Porangatu  220000 Itapirapuã  253100 Aruanã  272761 

Piranhas  150000 Mineiros  235000 Itapirapuã  219860 Montes Claros 

de Goiás  

250000 Doverlândia  270200 

Jaraguá  150000 Serranópolis  226000 Caçu  215000 Goiás  245100 Montes Claros 

de Goiás  

267000 

Mineiros  148700 Itapirapuã  220000 Paraúna  212000 Niquelândia  230000 Formosa  258329 

Palmeiras de 

Goiás  

146000 Morrinhos  200000 Aporé  212000 Paraúna  229580 Itapirapuã  257731 

Porangatu  145000 Goiatuba  200000 Goiás  207140 Crixás  223000 Niquelândia  253000 

Itapirapuã  145000 Pirenópolis  192850 Itajá  206500 Serranópolis  222500 Piracanjuba  225420 

Itarumã  140000 Formosa  188200 Doverlândia  197500 Formosa  216110 Serranópolis  222300 
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Mara Rosa  140000 Caçu  185000 Aruanã  195500 Piracanjuba  207180 Ipameri  211000 

Goiatuba  139000 Montes Claros 

de Goiás  

185000 Niquelândia  190000 Mundo Novo  199700 Orizona  205000 

Goianésia  135000 Acreúna  185000 Formosa  188500 Piranhas  196000 Luziânia  200942 

Catalão  135000 Aporé  183000 Itumbiara  167000 Ipameri  192000 Aporé  192000 

Itajá  130000 Aruanã  178420 Crixás  165000 Aporé  191000 Jaraguá  187980 

Pontalina  124500 Mara Rosa  166000 Cachoeira 

Alta  

160000 Luziânia  190000 Caçu  185600 

Caçu  118000 Mundo Novo  156000 Mozarlândia  155750 Araguapaz  178400 Piranhas  185000 

São Luís de 

Montes Belos  

112000 Palmeiras de 

Goiás  

153250 Palmeiras de 

Goiás  

153940 Caçu  173800 Mundo Novo  183984 

Bela Vista de 

Goiás  

110000 Silvânia  145000 Piranhas  140000 Mozarlândia  173200 Faina  180948 

Ipameri  106500 Edéia  141200 Jaraguá  140000 Bom Jardim 

de Goiás  

162500 Itajá  177984 

Corumbaíba  105200 Ipameri  140000 Mundo Novo  139800 Mara Rosa  162000 Iaciara  176089 

Luziânia  103800 Cachoeira 

Alta  

140000 Ipameri  138400 Itumbiara  160600 Cachoeira 

Alta  

172458 

Padre 

Bernardo  

97104 Doverlândia  140000 Pontalina  137319 Catalão  159000 Catalão  172000 

Silvânia  96000 Goianésia  137500 Goiatuba  135000 Itajá  156200 Mara Rosa  171000 

Cachoeira 

Alta  

94000 Bela Vista de 

Goiás  

134230 Luziânia  133000 Britânia  153220 Araguapaz  170382 

Orizona  92700 Bom Jesus de 

Goiás  

132100 Catalão  131450 Cachoeira 

Alta  

148000 Mozarlândia  169932 

Uruaçu  92000 Fazenda Nova  132000 Acreúna  130000 Palmeiras de 

Goiás  

147620 Itapuranga  167980 

Jandaia  90800 Niquelândia  131000 Silvânia  128400 Flores de 

Goiás  

146100 São 

Domingos  

167242 

Buriti Alegre  89000 Pontalina  128800 Cristalina  125000 Iaciara  146000 Flores de 

Goiás  

166209 

Edéia  87500 Padre 

Bernardo  

126200 Itaberaí  120900 Faina  145800 Corumbaíba  162000 

Paranaiguara  85000 Itaberaí  124220 Itapuranga  120000 São 

Domingos  

140500 Paraúna  161000 
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Itapuranga  83800 Crixás  123000 Faina  117870 Corumbaíba  139500 Palmeiras de 

Goiás  

160685 

Fazenda Nova  81840 Catalão  120000 Goianésia  117000 Jaraguá  135950 Britânia  158284 

Niquelândia  78639 Piranhas  114000 São Luís de 

Montes Belos  

116000 Itaberaí  135000 Itaberaí  154200 

Mossâmedes  78500 Paranaiguara  109550 Pirenópolis  112000 Orizona  134000 Bom Jardim 

de Goiás  

153500 

Aruanã  78000 Luziânia  107300 Mara Rosa  110000 Bonópolis  132000 Fazenda Nova  152000 

Rubiataba  78000 São Luís de 

Montes Belos  

107000 Corumbaíba  106840 Pontalina  130080 São Luís de 

Montes Belos  

150000 

Serranópolis  75000 Araguapaz  105200 Araguapaz  106190 Bela Vista de 

Goiás  

129120 Cristalina  149235 

Iporá  75000 Corumbaíba  104100 Britânia  105070 Cristalina  128700 Bela Vista de 

Goiás  

148500 

Itaberaí  74500 Flores de 

Goiás  

104000 Fazenda Nova  105000 Santa Fé de 

Goiás  

126400 Pontalina  147274 

Mozarlândia  72000 Mozarlândia  103600 Orizona  102800 Pirenópolis  126000 Pirenópolis  141929 

Formoso  72000 Jaraguá  103280 Bela Vista de 

Goiás  

102000 Amaralina  123000 Anicuns  140000 

Água Limpa  72000 Indiara  100520 Flores de 

Goiás  

100300 Itapuranga  122000 Monte Alegre 

de Goiás  

136682 

Anicuns  71500 Itapuranga  100000 Padre 

Bernardo  

100000 Matrinchã  118100 Bonópolis  135821 

Aurilândia  71000 Barro Alto  97000 Anicuns  99770 Goiatuba  117600 Goianésia  134560 

Cristalina  70000 Uruaçu  94000 Santa Fé de 

Goiás  

96990 São Luís de 

Montes Belos  

116000 Silvânia  130400 

Planaltina  67000 Trindade  89730 Edéia  96980 Padre 

Bernardo  

116000 Itumbiara  128000 

Corumbá de 

Goiás  

66180 Formoso  89000 Paranaiguara  96000 Anicuns  114330 Padre 

Bernardo  

123131 

Itapaci  66000 Corumbá de 

Goiás  

88160 Uruaçu  95000 Fazenda Nova  113500 Ivolândia  123000 

Aporé  65000 Mossâmedes  85000 Bom Jesus de 

Goiás  

92000 Silvânia  110000 Santa 

Terezinha de 

Goiás  

120000 
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Novo Brasil  65000 Itapaci  83000 Iporá  92000 Monte Alegre 

de Goiás  

109300 Minaçu  119668 

São 

Domingos  

64000 Cristalina  82200 Vila Propício  92000 Goianésia  103850 Santa Fé de 

Goiás  

117453 

Montes Claros 

de Goiás  

62000 Posse  82000 Monte Alegre 

de Goiás  

91700 Uruaçu  102000 Iporá  117000 

Inhumas  62000 Orizona  81900 Palestina de 

Goiás  

91000 Minaçu  100000 Matrinchã  114140 

Sanclerlândia  61530 Anicuns  80000 Bom Jardim 

de Goiás  

90000 Paranaiguara  96000 Uruaçu  111000 

Santa Helena 

de Goiás  

61000 Santa Helena 

de Goiás  

80000 Matrinchã  88260 Iporá  94200 Posse  109462 

Caldas Novas  60000 Arenópolis  79500 Indiara  85000 Posse  93000 Goiatuba  108600 

Trindade  56980 Caldas Novas  78000 Bonópolis  83000 Novo Brasil  91630 Palestina de 

Goiás  

108500 

Anápolis  56800 Planaltina  77000 Arenópolis  81000 Palestina de 

Goiás  

90300 Pilar de Goiás  105700 

Hidrolândia  55000 Hidrolândia  76460 Ivolândia  80000 Acreúna  90000 Pires do Rio  104600 

Bom Jesus de 

Goiás  

54000 Jandaia  75210 São 

Domingos  

79800 Buriti Alegre  89500 Amaralina  104000 

Pires do Rio  52200 Rubiataba  74000 Anápolis  78000 Caldas Novas  89360 Rubiataba  103150 

Israelândia  52000 Buriti Alegre  72900 Caldas Novas  77830 Novo Planalto  89000 Arenópolis  103000 

Ivolândia  51000 Pilar de Goiás  71000 Jandaia  77400 Ivolândia  88000 Itapaci  102300 

Cavalcante  49000 Cavalcante  68880 Trindade  77370 Mossâmedes  86700 Novo Planalto  101938 

Ceres  48600 Iporá  68000 Hidrolândia  76500 Uirapuru  86000 Jandaia  100008 

Pilar de Goiás  48000 Novo Brasil  66000 Mossâmedes  74160 Pires do Rio  85500 Mutunópolis  99184 

Campo Alegre 

de Goiás  

48000 Sanclerlândia  63000 Iaciara  71900 Arenópolis  83000 Mossâmedes  95713 

Carmo do Rio 

Verde  

47900 Campo Alegre 

de Goiás  

63000 Buriti Alegre  71000 Edéia  80130 Novo Brasil  95516 

Bom Jardim 

de Goiás  

47500 Guapó  62300 Gouvelândia  70000 Montividiu do 

Norte  

80000 Caldas Novas  93804 

Petrolina de 

Goiás  

47200 Santa Isabel  62000 Minaçu  69000 Sanclerlândia  76300 Petrolina de 

Goiás  

92868 

São Simão  47000 Mutunópolis  61000 Baliza  68000 Vila Propício  76000 Buriti Alegre  88900 
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Firminópolis  46000 Santa 

Terezinha de 

Goiás  

61000 Novo Planalto  68000 Nova Roma  76000 Vila Propício  85630 

Itauçu  45800 Goiânia  60900 Aparecida do 

Rio Doce  

67000 Cocalzinho de 

Goiás  

75900 Campinaçu  85613 

Córrego do 

Ouro  

45052 São 

Domingos  

60000 Campo Alegre 

de Goiás  

65500 Indiara  75480 Cocalzinho de 

Goiás  

84634 

Posse  45000 Pires do Rio  60000 Itapaci  65000 Jandaia  75300 Montividiu do 

Norte  

84018 

Urutaí  45000 Maurilândia  60000 Montividiu  65000 Inhumas  72500 Uirapuru  84000 

Goiânia  42620 Inhumas  59500 Novo Brasil  64990 Campo Alegre 

de Goiás  

72300 Indiara  83941 

Barro Alto  42000 Turvânia  58000 Pires do Rio  64200 Trindade  72090 Hidrolândia  83541 

Guapó  41400 Anápolis  57000 Sanclerlândia  64050 Hidrolândia  72080 Paranaiguara  82183 

Cumari  41231 Santa Rita do 

Araguaia  

56000 Rubiataba  62000 Itapaci  72000 Inhumas  81250 

Flores de 

Goiás  

40500 Aurilândia  54600 Cocalzinho de 

Goiás  

62000 Mutunópolis  72000 Diorama  80000 

Acreúna  40000 Joviânia  54000 Edealina  60980 Bom Jesus de 

Goiás  

70460 Corumbá de 

Goiás  

79581 

Mutunópolis  40000 Vicentinópolis  52250 Santa Isabel  60300 Anápolis  70000 Anápolis  79110 

Joviânia  40000 Ivolândia  52000 Barro Alto  60000 Campinaçu  70000 Trindade  77800 

Monte Alegre 

de Goiás  

39635 Palminópolis  51190 Santa Helena 

de Goiás  

60000 Córrego do 

Ouro  

68110 Santa Isabel  77150 

Santa 

Terezinha de 

Goiás  

38000 São João 

d'Aliança  

50500 Santa 

Terezinha de 

Goiás  

60000 Rubiataba  67800 Campo Alegre 

de Goiás  

77000 

Iaciara  38000 Britânia  50200 Turvânia  60000 Santa Cruz de 

Goiás  

66800 Aurilândia  77000 

Vianópolis  36000 Monte Alegre 

de Goiás  

48600 Diorama  60000 Pilar de Goiás  65400 Santa Cruz de 

Goiás  

75900 

Amorinópolis  36000 Cachoeira 

Dourada  

48600 Petrolina de 

Goiás  

60000 Cavalcante  65010 Baliza  75000 

Santa Rita do 

Araguaia  

35880 Carmo do Rio 

Verde  

48000 São Luiz do 

Norte  

60000 Petrolina de 

Goiás  

62930 Guapó  74899 
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Varjão  35100 Minaçu  48000 Guapó  56300 Santa 

Terezinha de 

Goiás  

62000 Sanclerlândia  73203 

Palminópolis  34200 Diorama  47900 Aurilândia  55000 Corumbá de 

Goiás  

61500 Córrego do 

Ouro  

72562 

Britânia  33786 Bom Jardim 

de Goiás  

46800 Amaralina  55000 Santa Isabel  61000 Acreúna  72000 

Moiporá  32500 Israelândia  46500 Montividiu do 

Norte  

55000 Aurilândia  60500 Vianópolis  71500 

Turvânia  32000 Firminópolis  46200 São João 

d'Aliança  

54500 Gouvelândia  60000 Campos Belos  71320 

Diorama  32000 Córrego do 

Ouro  

46000 Posse  53350 Planaltina  59920 Guarani de 

Goiás  

70955 

Abadiânia  32000 Petrolina de 

Goiás  

45000 Santa Rita do 

Araguaia  

52852 Uruana  59800 Uruana  68900 

Santa Cruz de 

Goiás  

31140 Santa Cruz de 

Goiás  

45000 Uruana  52500 Cumari  59500 Cumari  68500 

Uruana  30500 Varjão  44840 Mutunópolis  52000 Edealina  59250 Edéia  67735 

Cabeceiras  30000 Campinaçu  44000 Santa Cruz de 

Goiás  

52000 São João 

d'Aliança  

59100 Nova Roma  67018 

Leopoldo de 

Bulhões  

30000 Abadiânia  43500 Palminópolis  50590 Guapó  58800 Santa Rita do 

Araguaia  

66200 

Goiandira  30000 São Simão  41400 Campinaçu  50500 Vianópolis  58500 Divinópolis 

de Goiás  

66072 

Campos Belos  30000 Cabeceiras  41300 Vicentinópolis  50000 Aparecida do 

Rio Doce  

58300 Formoso  64606 

Hidrolina  30000 Itauçu  41220 Joviânia  49700 Baliza  58000 Aparecida do 

Rio Doce  

63500 

Mairipotaba  28000 Moiporá  41000 Vila Boa  49500 Diorama  57000 Santa Helena 

de Goiás  

62500 

Divinópolis 

de Goiás  

27600 Ceres  40000 Inhumas  49000 Turvelândia  57000 Água Limpa  62089 

Panamá  27000 Iaciara  40000 Inaciolândia  48500 Santa Helena 

de Goiás  

56000 Abadiânia  61363 

Taquaral de 

Goiás  

26600 Vianópolis  40000 Amorinópolis  47500 Turvânia  56000 Cavalcante  60967 
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Minaçu  26258 Uruana  40000 Pilar de Goiás  45000 Amorinópolis  56000 Trombas  60951 

Nova Aurora  26100 Divinópolis 

de Goiás  

39200 Santa Tereza 

de Goiás  

45000 Santa Tereza 

de Goiás  

55000 Santa Tereza 

de Goiás  

60137 

Davinópolis  25800 Urutaí  39000 Campos Belos  43300 Formoso  53000 Firminópolis  60000 

Rialma  25425 Alvorada do 

Norte  

38800 Água Fria de 

Goiás  

42800 Divinópolis 

de Goiás  

52800 Moiporá  60000 

Campestre de 

Goiás  

25120 Água Limpa  38500 Santa Rita do 

Novo Destino  

42800 Guarani de 

Goiás  

52600 Varjão  59710 

Cromínia  25000 Cumari  38000 Cavalcante  42400 Santa Rita do 

Araguaia  

52400 Edealina  59408 

Jaupaci  24500 Panamá  37000 Água Limpa  42180 Montividiu  52000 Amorinópolis  58500 

Goianápolis  24500 Leopoldo de 

Bulhões  

36500 Firminópolis  42000 Firminópolis  51500 Santa Rita do 

Novo Destino  

57650 

Santa Tereza 

de Goiás  

24000 Goiandira  35630 Abadiânia  42000 Água Limpa  51260 Nazário  57500 

Ouro Verde 

de Goiás  

24000 Santa Tereza 

de Goiás  

35500 Ceres  42000 Alvorada do 

Norte  

49670 São João 

d'Aliança  

55702 

Goianira  23800 Mairipotaba  34480 Turvelândia  42000 Moiporá  49500 Urutaí  54900 

Portelândia  23200 Campos Belos  33700 Planaltina  41800 Barro Alto  49380 Palminópolis  54665 

São João 

d'Aliança  

23100 Campestre de 

Goiás  

33550 Israelândia  41500 Campos Belos  49060 Alexânia  54175 

São Francisco 

de Goiás  

23000 Hidrolina  33000 Córrego do 

Ouro  

41000 Abadiânia  49000 Turvânia  54000 

Araçu  22700 Taquaral de 

Goiás  

32740 Varjão  41000 Israelândia  49000 Itauçu  52500 

Alexânia  22000 Campinorte  32000 Porteirão  41000 Palminópolis  48130 Lagoa Santa  52333 

Alvorada do 

Norte  

21000 Cromínia  30450 Vianópolis  40250 Inaciolândia  47300 Goiandira  52000 

Cachoeira de 

Goiás  

21000 Davinópolis  30000 Campinorte  40000 Mimoso de 

Goiás  

47000 Nova Iguaçu 

de Goiás  

51500 

Itaguaru  20500 Amorinópolis  28500 Mimoso de 

Goiás  

40000 Alexânia  46000 Israelândia  50000 

Ouvidor  20000 Rialma  28000 Divinópolis 

de Goiás  

39500 Urutaí  45700 Jaupaci  50000 
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Heitoraí  19600 Estrela do 

Norte  

28000 Goiânia  39000 Itauçu  45310 Montividiu  49500 

Três Ranchos  18200 Nazário  27520 Cumari  39000 Varjão  45260 Hidrolina  49500 

Nazário  18130 Cachoeira de 

Goiás  

27000 Corumbá de 

Goiás  

38000 Santa Rita do 

Novo Destino  

45180 Carmo do Rio 

Verde  

49425 

Nova América  17500 Guarani de 

Goiás  

26500 Moiporá  38000 Goiandira  45000 São João da 

Paraúna  

49325 

Maurilândia  16000 Goianira  25925 Cezarina  37530 Trombas  42000 Mimoso de 

Goiás  

49122 

Alto Paraíso 

de Goiás  

15550 Portelândia  25000 Chapadão do 

Céu  

37168 Água Fria de 

Goiás  

41300 Leopoldo de 

Bulhões  

48200 

Campinorte  15200 Nova Roma  25000 Formoso  37000 Professor 

Jamil  

40310 Campinorte  48000 

Estrela do 

Norte  

15000 Nova Glória  25000 Itauçu  36864 Lagoa Santa  40000 Alvorada do 

Norte  

47793 

Aloândia  14800 Nova Aurora  24890 São João da 

Paraúna  

36840 Campinorte  39000 Bom Jesus de 

Goiás  

47700 

Nerópolis  14439 Jaupaci  24500 Cromínia  36700 Cezarina  38780 Mairipotaba  47093 

Baliza  14335 São Francisco 

de Goiás  

24000 São Francisco 

de Goiás  

36500 São Simão  38000 São Francisco 

de Goiás  

47000 

Caturaí  14000 Aragoiânia  23790 Goiandira  36000 Alto 

Horizonte  

38000 Cezarina  46983 

Sítio d'Abadia  13500 Baliza  22800 Nova Glória  36000 Sítio d'Abadia  38000 Sítio d'Abadia  46470 

Avelinópolis  13420 Santo Antônio 

do Descoberto  

22300 Alexânia  36000 São Francisco 

de Goiás  

37890 Planaltina  46469 

Guarani de 

Goiás  

12879 Alexânia  22250 Mairipotaba  35790 Jaupaci  37500 Barro Alto  46240 

Damianópolis  12500 Heitoraí  22000 Professor 

Jamil  

35690 Vila Boa  37250 São Miguel do 

Passa Quatro  

46200 

Damolândia  12500 Sítio d'Abadia  21700 Maurilândia  35000 Leopoldo de 

Bulhões  

37000 Vila Boa  45324 

Marzagão  12000 Ouro Verde 

de Goiás  

21000 São Simão  35000 Hidrolina  36500 Cromínia  45307 

Santa Rosa de 

Goiás  

11800 Itaguaru  21000 Nova Roma  35000 Panamá  35600 Água Fria de 

Goiás  

45258 
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Santa Bárbara 

de Goiás  

11500 Damianópolis  20500 Uirapuru  35000 Carmo do Rio 

Verde  

35600 Campos 

Verdes  

45000 

Nova Veneza  11500 Araçu  20000 Trombas  34700 Joviânia  35500 Guarinos  44800 

Nova Roma  11209 Mambaí  20000 Nazário  34120 Nova Iguaçu 

de Goiás  

35500 Davinópolis  42100 

Mambaí  10217 Goianápolis  19000 Alvorada do 

Norte  

33500 Vicentinópolis  34100 Gouvelândia  41419 

Aragoiânia  10000 Caturaí  19000 Panamá  33500 Alto Paraíso 

de Goiás  

33450 Alto 

Horizonte  

41300 

Cristianópolis  9660 Santa Bárbara 

de Goiás  

18530 Leopoldo de 

Bulhões  

33500 Cabeceiras  33100 Professor 

Jamil  

41030 

Brazabrantes  8650 Aloândia  18200 Cabeceiras  33200 Goiânia  33000 Morro Agudo 

de Goiás  

38500 

Aparecida de 

Goiânia  

8400 Ouvidor  18000 Alto 

Horizonte  

33000 Nazário  33000 Inaciolândia  37750 

Aragarças  7500 Avelinópolis  17500 Jaupaci  32500 Campos 

Verdes  

32000 Turvelândia  37300 

Rianápolis  6350 Aragarças  17000 Carmo do Rio 

Verde  

32000 São Miguel do 

Passa Quatro  

31900 Estrela do 

Norte  

36305 

Anhanguera  2800 Nerópolis  16520 Hidrolina  32000 Morro Agudo 

de Goiás  

31000 São Simão  35690 

Palmelo  1760 Nova América  15000 Nova Iguaçu 

de Goiás  

31000 Cromínia  30720 Cabeceiras  33892 

Nova Crixás  0 Aparecida de 

Goiânia  

14770 Rialma  30000 Mairipotaba  29570 Campestre de 

Goiás  

33850 

Mundo Novo  0 Santa Rosa de 

Goiás  

14000 Campos 

Verdes  

30000 Ouro Verde 

de Goiás  

29170 Ouro Verde 

de Goiás  

33828 

Doverlândia  0 Rianápolis  13500 Santo Antônio 

da Barra  

30000 São Luiz do 

Norte  

29000 Colinas do Sul  33500 

Araguapaz  0 Alto Paraíso 

de Goiás  

12890 Cachoeira 

Dourada  

28500 Santo Antônio 

da Barra  

29000 Joviânia  33150 

Indiara  0 Cristianópolis  12000 São Miguel do 

Passa Quatro  

28450 Cachoeira 

Dourada  

28700 Aragarças  33000 

Arenópolis  0 Americano do 

Brasil  

12000 Senador 

Canedo  

28000 Nova Aurora  28500 Avelinópolis  32800 

Santa Isabel  0 Nova Veneza  11270 Perolândia  27500 Perolândia  28300 Nova Aurora  32700 
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Vicentinópolis  0 Três Ranchos  11000 Itaguaru  26600 Guarinos  28200 Itaguaru  32500 

Cachoeira 

Dourada  

0 Marzagão  11000 Guarani de 

Goiás  

26200 Davinópolis  28000 Ouvidor  32400 

Campinaçu  0 Damolândia  10520 Taquaral de 

Goiás  

26100 Santo Antônio 

do Descoberto  

28000 Goiânia  31750 

Nova Glória  0 Brazabrantes  10260 Aragarças  26000 Avelinópolis  27600 Gameleira de 

Goiás  

31600 

Santo Antônio 

do Descoberto  

0 Anhanguera  4200 Colinas do Sul  26000 Campestre de 

Goiás  

27170 Heitoraí  31200 

Americano do 

Brasil  

0 Palmelo  2600 Campestre de 

Goiás  

25148 Aragarças  26500 São Luiz do 

Norte  

31000 

Abadia de 

Goiás  

0 Abadia de 

Goiás  

0 Guarinos  25000 Nerópolis  26490 Cachoeira de 

Goiás  

31000 

Adelândia  0 Adelândia  0 Aragoiânia  24200 São João da 

Paraúna  

26330 Buriti de 

Goiás  

30406 

Água Fria de 

Goiás  

0 Água Fria de 

Goiás  

0 Urutaí  24000 Santa Rosa de 

Goiás  

25840 Alto Paraíso 

de Goiás  

30054 

Águas Lindas 

de Goiás  

0 Águas Lindas 

de Goiás  

0 Araçu  23870 Ouvidor  25670 Vicentinópolis  29800 

Alto 

Horizonte  

0 Alto 

Horizonte  

0 Caldazinha  23800 Nova Glória  25600 Nova Glória  29300 

Amaralina  0 Amaralina  0 Davinópolis  22500 Caldazinha  25360 Guaraíta  29250 

Aparecida do 

Rio Doce  

0 Aparecida do 

Rio Doce  

0 Santa Rosa de 

Goiás  

22000 Maurilândia  25000 Caldazinha  29100 

Bonfinópolis  0 Bonfinópolis  0 Avelinópolis  21790 Rialma  25000 Simolândia  28991 

Bonópolis  0 Bonópolis  0 Nova Aurora  21600 Itaguaru  25000 Ipiranga de 

Goiás  

28945 

Buriti de 

Goiás  

0 Buriti de 

Goiás  

0 Santo Antônio 

do Descoberto  

21000 Colinas do Sul  25000 Santa Rosa de 

Goiás  

28700 

Buritinópolis  0 Buritinópolis  0 Morro Agudo 

de Goiás  

21000 Heitoraí  25000 São Patrício  28650 

Caldazinha  0 Caldazinha  0 Heitoraí  20500 Taquaral de 

Goiás  

24950 Cachoeira 

Dourada  

28500 

Campo Limpo 

de Goiás  

0 Campo Limpo 

de Goiás  

0 Ouro Verde 

de Goiás  

20000 Buriti de 

Goiás  

24870 Ceres  28355 
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Campos 

Verdes  

0 Campos 

Verdes  

0 Nerópolis  20000 Cachoeira de 

Goiás  

24500 Nova América  28350 

Castelândia  0 Castelândia  0 Caturaí  19900 Goianira  24000 Panamá  27950 

Cezarina  0 Cezarina  0 Goianira  19580 Estrela do 

Norte  

24000 Caturaí  27500 

Chapadão do 

Céu  

0 Chapadão do 

Céu  

0 Ouvidor  19000 Marzagão  23690 Aragoiânia  26986 

Cidade 

Ocidental  

0 Cidade 

Ocidental  

0 Alto Paraíso 

de Goiás  

19000 Porteirão  23200 Portelândia  26750 

Cocalzinho de 

Goiás  

0 Cocalzinho de 

Goiás  

0 Portelândia  18500 Caturaí  23050 Santo Antônio 

do Descoberto  

25989 

Colinas do Sul  0 Colinas do Sul  0 Sítio d'Abadia  18500 Itaguari  23000 Taquaral de 

Goiás  

25800 

Edealina  0 Edealina  0 Nova América  18300 Simolândia  23000 Santo Antônio 

da Barra  

25600 

Faina  0 Faina  0 Guaraíta  18000 Portelândia  21560 Itaguari  24800 

Gameleira de 

Goiás  

0 Gameleira de 

Goiás  

0 São Patrício  18000 Ceres  21500 Damianópolis  24730 

Gouvelândia  0 Gouvelândia  0 Itaguari  17500 Ipiranga de 

Goiás  

21050 Maurilândia  23000 

Guaraíta  0 Guaraíta  0 Cachoeira de 

Goiás  

17300 Rio Quente  20690 Perolândia  22600 

Guarinos  0 Guarinos  0 Santa Bárbara 

de Goiás  

17300 Guaraíta  20600 Americano do 

Brasil  

22550 

Inaciolândia  0 Inaciolândia  0 Aloândia  17200 Gameleira de 

Goiás  

20500 Santa Bárbara 

de Goiás  

22500 

Ipiranga de 

Goiás  

0 Ipiranga de 

Goiás  

0 Estrela do 

Norte  

17000 Aragoiânia  20440 Nova Veneza  21800 

Itaguari  0 Itaguari  0 Buriti de 

Goiás  

16600 Nova América  20300 Rio Quente  21682 

Jesúpolis  0 Jesúpolis  0 Castelândia  16000 Santo Antônio 

de Goiás  

20000 Araçu  21500 

Lagoa Santa  0 Lagoa Santa  0 Rianápolis  15200 Chapadão do 

Céu  

18900 Rialma  21300 

Matrinchã  0 Matrinchã  0 Adelândia  15070 Araçu  18400 Goianira  20500 
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Mimoso de 

Goiás  

0 Mimoso de 

Goiás  

0 Cidade 

Ocidental  

15000 Americano do 

Brasil  

18040 Nerópolis  19961 

Montividiu  0 Montividiu  0 Simolândia  15000 Castelândia  18000 Cidade 

Ocidental  

19146 

Montividiu do 

Norte  

0 Montividiu do 

Norte  

0 Brazabrantes  14729 Damianópolis  18000 Três Ranchos  18800 

Morro Agudo 

de Goiás  

0 Morro Agudo 

de Goiás  

0 Americano do 

Brasil  

13870 Senador 

Canedo  

17480 Brazabrantes  18500 

Nova Iguaçu 

de Goiás  

0 Nova Iguaçu 

de Goiás  

0 Rio Quente  13126 Santa Bárbara 

de Goiás  

17370 Campo Limpo 

de Goiás  

18271 

Novo Gama  0 Novo Gama  0 Marzagão  12780 São Patrício  17150 Senador 

Canedo  

17900 

Novo Planalto  0 Novo Planalto  0 Cristianópolis  12000 Nova Veneza  16430 Abadia de 

Goiás  

17741 

Palestina de 

Goiás  

0 Palestina de 

Goiás  

0 Jesúpolis  12000 Buritinópolis  15550 Chapadão do 

Céu  

17650 

Perolândia  0 Perolândia  0 Terezópolis 

de Goiás  

12000 Terezópolis 

de Goiás  

15500 Aloândia  17200 

Porteirão  0 Porteirão  0 Damianópolis  11800 Goianápolis  15470 Rianápolis  17090 

Professor 

Jamil  

0 Professor 

Jamil  

0 Aparecida de 

Goiânia  

11480 Abadia de 

Goiás  

15450 Buritinópolis  16952 

Rio Quente  0 Rio Quente  0 Nova Veneza  11192 Rianápolis  15200 Adelândia  16500 

Santa Fé de 

Goiás  

0 Santa Fé de 

Goiás  

0 Damolândia  10737 Três Ranchos  15050 Goianápolis  16351 

Santa Rita do 

Novo Destino  

0 Santa Rita do 

Novo Destino  

0 Santo Antônio 

de Goiás  

10217 Cristianópolis  14800 Marzagão  14964 

Santo Antônio 

da Barra  

0 Santo Antônio 

da Barra  

0 Goianápolis  10000 Campo Limpo 

de Goiás  

14300 Damolândia  14850 

Santo Antônio 

de Goiás  

0 Santo Antônio 

de Goiás  

0 Três Ranchos  9700 Aloândia  14000 Cristianópolis  14700 

São João da 

Paraúna  

0 São João da 

Paraúna  

0 Abadia de 

Goiás  

8700 Cidade 

Ocidental  

14000 Porteirão  14280 

São Luiz do 

Norte  

0 São Luiz do 

Norte  

0 Teresina de 

Goiás  

8650 Adelândia  13430 Santo Antônio 

de Goiás  

14150 

São Miguel do 

Passa Quatro  

0 São Miguel do 

Passa Quatro  

0 Bonfinópolis  8500 Damolândia  13200 Jesúpolis  13700 
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São Patrício  0 São Patrício  0 Buritinópolis  8300 Brazabrantes  12390 Terezópolis 

de Goiás  

12555 

Senador 

Canedo  

0 Senador 

Canedo  

0 Mambaí  6190 Jesúpolis  11360 Castelândia  12000 

Simolândia  0 Simolândia  0 Águas Lindas 

de Goiás  

4000 Mambaí  10500 Bonfinópolis  8500 

Teresina de 

Goiás  

0 Teresina de 

Goiás  

0 Anhanguera  3850 Teresina de 

Goiás  

10230 Aparecida de 

Goiânia  

8452 

Terezópolis 

de Goiás  

0 Terezópolis 

de Goiás  

0 Palmelo  3000 Aparecida de 

Goiânia  

9930 Teresina de 

Goiás  

8404 

Trombas  0 Trombas  0 Novo Gama  3000 Bonfinópolis  9700 Mambaí  6450 

Turvelândia  0 Turvelândia  0 Valparaíso de 

Goiás  

100 Anhanguera  5300 Anhanguera  4600 

Uirapuru  0 Uirapuru  0 Campo Limpo 

de Goiás  

0 Águas Lindas 

de Goiás  

4000 Palmelo  4000 

Valparaíso de 

Goiás  

0 Valparaíso de 

Goiás  

0 Gameleira de 

Goiás  

0 Palmelo  3100 Águas Lindas 

de Goiás  

3089 

Vila Boa  0 Vila Boa  0 Ipiranga de 

Goiás  

0 Novo Gama  1000 Novo Gama  2726 

Vila Propício  0 Vila Propício  0 Lagoa Santa  0 Valparaíso de 

Goiás  

700 Valparaíso de 

Goiás  

134 

 
Fonte: PPM/ IBGE (2020) 
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ANEXO C) 
 

Tabela 23 - Criação dos Municípios Goianos, após 1974. 
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA-ADMINISTRATIVA DE MUNICÍPIOS APÓS 1974 

MUNICÍPIO 

EMANCIPADO 

DATA 

DA EMANCIPAÇÃO 

ÁREA QUE PERTENCIA AO 

MUNICÍPIO DE... 

Bonfinópolis 30/12/1987 Leopoldo de Bulhões 

Arenópolis 14/05/1982 Piranhas 

Araguapaz 14/05/1982 Goiás 

Aparecida do Rio Doce 16/01/1991 Jataí 

Americano do Brasil 10/06/1980 Anicus 

Amaralina 27/12/1995 Mara Rosa 

Alto Horizonte 16/01/1991 Mara Rosa 

Águas Lindas de Goiás 27/12/1995 Santo Antônio do Descoberto 

Águas Frias de Goiás 30/12/1987 Planaltina 

Adelândia 30/12/1987 Mossâmedes 

Abadia de Goiás 27/12/1995 Goiânia 

Colinas do Sul 30/12/1987 Cavalcante 

Cocalzinho de Goiás 03/07/1990 Corumbá de Goiás 

Chapadão do Céu 16/01/1991 Aporé 

Cezarina 01/01/1988 Palmeira de Goiás 

Castelândia 16/01/1991 Rio Verde 

Campos Verdes 30/12/1987 Santa Terezinha de Goiás 

Campo Limpo 

(Antigo Distrito 

Rodrigues Nascimento) 

21/07/1997 Anápolis 

Campinaçu 14/05/1982 Uruaçu 

Caldazinha 29/04/1992 Bela Vista de Goiás 

Cachoeira Dourada 14/05/1982 Itumbiara 

Buritinópolis (antigo 

Distrito Martinópolis) 

29/04/1992 Mambaí 

Buriti de Goiás (antigo 

Distrito Campo das 

Perdizes 

29/04/1992 Mossâmedes 

Bonópolis 27/12/1995 Porangatu 
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Doverlândia 14/05/1982 Caiapônia 

Edealina 01/01/1988 Edéia 

Faina 09/01/1988 Goiás 

Gameleira 21/07/1997 Silvânia 

Gouvelândia 30/12/1987 Quirinópolis 

Guaraitá 29/04/1992 Itapuranga 

Guarinos 14/05/1988 Pilar de Goiás 

Inaciolândia 29/04/1992 Itumbiara 

Indiana 14/05/1982 Jandaia 

Ipiranga de Goiás (antigo 

Distrito Ipiranga) 

21/07/1997 Ceres 

Itaguari 30/12/1987 Taquaral 

Jesúpolis 16/01/1991 São Francisco de Goiás 

Lagoa Santa (antiga 

Região Administrativa de 

Termas de Itajá) 

21/07/1997 Itajá 

Matrinchã (antigo Distrito 

Lua Nova) 

30/12/1987 Aruanã 

Professor Jamil 16/01/1991 Piracamjuba 

Porteirão 27/12/1995 Goiatuba 

Perolândia 16/01/1991 Jataí 

Palestina de Goiás 30/12/1987 Caiapônia 

Novo Planalto 01/01/1988 São Miguel do Araguaia 

Novo Gama 16/06/1995 Luziânia 

Nova Iguaçu de Goiás 16/01/1990  

Nova Glória 10/06/1980 Ceres 

Nova Crixás 10/06/1980 Crixás 

Mundo Novo 10/06/1980 Crixás 

Morro Agudo de Goiás 05/01/1988 Rubiataba 

Montividiu do Norte 29/04/1992 Trombas 

Montividiu 30/12/1987 Rio Verde 

Mimoso de Goiás 30/12/1987 Padre Bernardo 

Simolândia 14/01/1988 Posse 

Senador Canedo 

(abrangendo áreas dos 

09/01/1988 Goiânia 
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municípios de Belas Vista 

de Goiás e Aparecida de 

Goiânia) 

São Patrício 27/12/1995 Carmo do Rio Verde 

São Miguel do Passa 

Quatro 

09/01/1998 Silvânia 

São Luiz do Norte 08/01/1988 Itapaci 

São João da Paraúna 

(antigo distrito São João) 

09/01/1988 Paraúna 

Santo Antônio do 

Descoberto 

14/05/1982 Luziânia 

Santo Antônio de Goiás 05/12/1990 Goiânia 

Santo Antônio da Barra 29/04/1951 Rio Verde 

Santa Rita do Novo 

Destino 

27/12/1995 Berro Alto 

Santa Isabel 14/05/1982 Jaraguá 

Santa Fé de Goiás 01/01/1988 Jussara 

Rio Quente (constituído 

pelos Povoados de Águas 

Quentes, Esperança e 

Esplanada) 

11/05/1988 Caldas Novas 

Terezópolis (antigo 

Distrito Santa Tereza) 

29/04/1992 Goianópolis 

Trombas 09/01/1988 Formoso 

Turvelândia 01/06/1988 Acreúna 

Uirapuru (área de Crixás e 

região administrativa de 

Vila Sertaneja) 

29/04/1992 Crixás 

Valparaíso de Goiás 18/06/1995 Luziânia 

Vicentinópolis 10/06/1980 Pontalina 

Vila Boa 29/04/1992 Formosa 

Vila Propício 27/12/1995 Pirenópolis 

Fonte: Casa Civil de Goiás (2020). 
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ANEXO D) 

Tabela 24 – TIPO DE REBANHO BOVINO NO ANO DE 2018 POR MUNICÍPIO DE Goiás 

Municipio 

0 a 12 

MESES 

(fêmea) 

13 A 24 

MESES 

(fêmea) 

25 A 36 

MESES 

(fêmea) 

> 36 

MESES 

(fêmea) 

0 a 12  

MESES 

(macho) 

13 A 24 

MESES 

(macho) 

25 A 36 

MESES 

(macho) 

> 36 

MESES 

(macho) 

Total Bezerras Novilhas Vacas Bezerros  Novilhos Bois 

Nova Crixás 40028 46558 53372 149290 100002 162768 121516 55456 728990 5% 6% 28% 20% 14% 24% 

São Miguel do Araguaia 55763 64308 52273 169096 88607 78001 58782 20758 587588 9% 11% 38% 29% 15% 14% 

Porangatu 36185 45796 51737 138250 51891 43567 40959 20431 428816 8% 11% 44% 32% 12% 14% 

Formosa 16263 21916 28504 74671 24696 31263 43269 16763 257345 6% 9% 40% 29% 10% 23% 

Mozarlândia 10939 12350 18218 38457 18482 35029 20922 13766 168163 7% 7% 34% 23% 11% 21% 

Jussara 29090 33597 33929 92619 47061 81608 47111 13268 378283 8% 9% 33% 24% 12% 16% 

Jataí 31453 36592 33980 97364 34768 47832 27891 11926 321806 10% 11% 41% 30% 11% 12% 

Caiapônia 50337 51936 47672 171126 48104 30692 20594 11276 431737 12% 12% 51% 40% 11% 7% 

Aruanã 19006 20106 21371 67774 43602 49409 28194 11140 260602 7% 8% 34% 26% 17% 15% 

Itarumã 30923 34184 31208 93345 34180 48978 41290 10693 324801 10% 11% 38% 29% 11% 16% 

Luziânia 20071 22344 25492 81834 21071 17986 15310 10324 214432 9% 10% 50% 38% 10% 12% 

Goiás 29116 31822 34738 104095 31823 29227 27016 9899 297736 10% 11% 47% 35% 11% 12% 

Itapirapuã 25313 22188 26681 78999 30880 27030 24104 9574 244769 10% 9% 43% 32% 13% 14% 

Montes Claros de Goiás 23202 23056 25541 82031 28649 36091 26158 9349 254077 9% 9% 42% 32% 11% 14% 

São Domingos 11457 10555 13947 51701 17263 17394 27356 9341 159014 7% 7% 41% 33% 11% 23% 

Mundo  Novo 10566 10104 10749 41730 26154 37364 42616 8843 188126 6% 5% 28% 22% 14% 27% 

Iaciara 14945 18839 16725 53940 24618 19275 15529 8664 172535 9% 11% 41% 31% 14% 14% 

Itajá 14825 14892 17410 34032 25145 42879 39658 8606 197447 8% 8% 26% 17% 13% 24% 

Ipameri 23131 24234 24422 83223 23885 19340 14439 8548 221222 10% 11% 49% 38% 11% 10% 

Mineiros 33716 46575 42441 116830 43769 43744 27910 8522 363507 9% 13% 44% 32% 12% 10% 

Araguapaz 16308 18503 21943 55577 20447 17845 15158 8502 174283 9% 11% 44% 32% 12% 14% 

Rio Verde 37903 40312 38105 107711 43580 37957 27924 8074 341566 11% 12% 43% 32% 13% 11% 
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Niquelândia 27125 23687 27235 101758 35123 17796 12837 7808 253369 11% 9% 51% 40% 14% 8% 

Flores de Goiás 11089 13596 16163 62303 13018 14504 21844 7761 160278 7% 8% 49% 39% 8% 18% 

Água Limpa 3522 4278 5702 14930 5101 13257 9009 7741 63540 6% 7% 32% 23% 8% 26% 

Caçu 18333 24410 22686 56811 20722 32636 25586 7555 208739 9% 12% 38% 27% 10% 16% 

Cachoeira Alta 15418 20632 18863 47102 19592 31676 29833 7148 190264 8% 11% 35% 25% 10% 19% 

Quirinópolis 30422 37889 35001 88042 37926 39713 30257 7118 306368 10% 12% 40% 29% 12% 12% 

Crixás 28610 26403 34128 100609 34621 17620 20447 6919 269357 11% 10% 50% 37% 13% 10% 

Serranópolis 24004 24036 24571 73988 30272 20655 17482 6816 221824 11% 11% 44% 33% 14% 11% 

Doverlândia 29615 30111 29646 95629 31288 26018 20638 6648 269593 11% 11% 46% 35% 12% 10% 

Corumbaíba 13630 17294 16521 47859 20945 20297 19454 6604 162604 8% 11% 40% 29% 13% 16% 

Morrinhos 31028 32446 35228 90228 39495 35314 17447 5824 287010 11% 11% 44% 31% 14% 8% 

Catalão 16623 18405 22803 67562 18832 15731 12649 5765 178370 9% 10% 51% 38% 11% 10% 

Posse 9710 9938 13107 42649 10502 9361 10071 5673 111011 9% 9% 50% 38% 9% 14% 

Monte Alegre de Goiás 12519 14467 15526 53385 15220 16602 15092 5623 148434 8% 10% 46% 36% 10% 14% 

Faina 21642 20949 20190 71151 21896 12657 9282 5324 183091 12% 11% 50% 39% 12% 8% 

Fazenda Nova 14077 13100 15092 53853 21784 14649 8414 5124 146093 10% 9% 47% 37% 15% 9% 

Piranhas 19081 19473 19630 70263 20939 15343 11898 5018 181645 11% 11% 49% 39% 12% 9% 

Vila Boa 2549 2889 4949 12948 3856 3785 6271 4969 42216 6% 7% 42% 31% 9% 27% 

Itumbiara 11774 13881 14967 37692 14510 15051 16258 4959 129092 9% 11% 41% 29% 11% 16% 

Palmeiras de Goiás 15762 13755 18372 55967 19966 15126 12535 4947 156430 10% 9% 48% 36% 13% 11% 

Orizona 23245 22232 27612 85035 20464 12487 10396 4921 206392 11% 11% 55% 41% 10% 7% 

Guarani de Goiás 4800 5729 7191 24730 5652 7148 9289 4916 69455 7% 8% 46% 36% 8% 20% 

Goianésia 13095 13879 14481 44096 17271 15797 11318 4910 134847 10% 10% 43% 33% 13% 12% 

Itaberaí 14333 17069 20163 49498 15564 18900 17829 4734 158090 9% 11% 44% 31% 10% 14% 

Bom Jardim de Goiás 14702 16212 18335 51481 18276 14128 11764 4557 149455 10% 11% 47% 34% 12% 11% 

Aurilândia 5235 6507 7361 21317 9776 10885 11163 4452 76696 7% 8% 37% 28% 13% 20% 

Piracanjuba 24697 27276 30011 80369 27077 22426 16533 4178 232567 11% 12% 47% 35% 12% 9% 
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Jaraguá 18155 19253 26045 71166 21331 16759 11134 4023 187866 10% 10% 52% 38% 11% 8% 

Moiporá 6645 5069 4392 16473 8845 6326 8010 3947 59707 11% 8% 35% 28% 15% 20% 

Itapuranga 16087 16921 20351 63103 21836 12580 8058 3914 162850 10% 10% 51% 39% 13% 7% 

Padre Bernardo 12627 12726 13470 44396 16537 13001 8610 3879 125246 10% 10% 46% 35% 13% 10% 

Aporé 21419 22562 19046 59387 22657 23308 19467 3816 191662 11% 12% 41% 31% 12% 12% 

Pirenópolis 16571 17282 19821 60928 17198 11216 6980 3795 153791 11% 11% 53% 40% 11% 7% 

Mara Rosa 17016 17852 18593 64132 22393 14962 8953 3664 167565 10% 11% 49% 38% 13% 8% 

Bela Vista de Goiás 12795 16632 22730 52366 15761 13360 10743 3493 147880 9% 11% 51% 35% 11% 10% 

Anicuns 15990 16208 20798 48973 17126 13855 9706 3353 146009 11% 11% 48% 34% 12% 9% 

Bonópolis 14011 19280 13144 51640 17029 11231 8992 3351 138678 10% 14% 47% 37% 12% 9% 

Mutunópolis 8431 10418 13053 36903 11147 12422 7153 3325 102852 8% 10% 49% 36% 11% 10% 

Cristalina 17229 14355 23694 50760 16452 15130 10546 3303 151469 11% 9% 49% 34% 11% 9% 

Nova Roma 5366 5295 6752 21247 8197 8131 9048 3301 67337 8% 8% 42% 32% 12% 18% 

Buriti Alegre 8765 7501 7026 24077 11414 18945 8154 3293 89175 10% 8% 35% 27% 13% 13% 

Santa Fé de Goiás 9416 11669 12037 34191 13864 20236 12617 3260 117290 8% 10% 39% 29% 12% 14% 

Novo Brasil 7912 7948 9155 27619 11737 12846 9055 3243 89515 9% 9% 41% 31% 13% 14% 

Pontalina 16710 16054 20148 55668 19457 9752 6896 3230 147915 11% 11% 51% 38% 13% 7% 

Silvânia 15089 14294 17165 51986 14241 8575 7395 3203 131948 11% 11% 52% 39% 11% 8% 

Novo Planalto 6603 11562 9307 27288 11263 18193 10734 3199 98149 7% 12% 37% 28% 11% 14% 

Minaçu 12513 13041 12856 55639 15070 12798 6081 3166 131164 10% 10% 52% 42% 11% 7% 

Planaltina 3876 4917 6229 18180 4011 3757 2957 3152 47079 8% 10% 52% 39% 9% 13% 

Alvorada do Norte 3666 4132 3996 18470 4256 4396 5457 3139 47512 8% 9% 47% 39% 9% 18% 

Cavalcante 4967 5453 6452 28296 5880 3110 2928 3128 60214 8% 9% 58% 47% 10% 10% 

Matrinchã 8440 9344 12735 33174 9830 19552 9527 3107 105709 8% 9% 43% 31% 9% 12% 

Palestina de Goiás 11808 10410 11164 35633 16125 10710 7012 3065 105927 11% 10% 44% 34% 15% 10% 

São Luís de Montes Belos 13345 13115 13484 42567 22942 19724 16694 3058 144929 9% 9% 39% 29% 16% 14% 

Paraúna 14563 16613 16695 54064 22891 33890 9949 3057 171722 8% 10% 41% 31% 13% 8% 
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Uruaçu 10605 11210 13595 43893 11802 9287 6418 2991 109801 10% 10% 52% 40% 11% 9% 

Pilar de Goiás 10390 10641 13973 34635 14547 10329 7359 2989 104863 10% 10% 46% 33% 14% 10% 

Cachoeira Dourada 2692 2831 2402 6857 2901 5406 6973 2964 33026 8% 9% 28% 21% 9% 30% 

Santa Helena de Goiás 5112 6081 5735 12883 4280 17273 11730 2911 66005 8% 9% 28% 20% 6% 22% 

Uirapuru 7184 6307 8809 35767 10158 5570 10290 2907 86992 8% 7% 51% 41% 12% 15% 

Paranaiguara 5599 10201 9242 18413 9601 17081 13199 2901 86237 6% 12% 32% 21% 11% 19% 

Santa Isabel 7191 5257 6295 23726 10329 6719 12807 2861 75185 10% 7% 40% 32% 14% 21% 

Guapó 5482 5481 8028 20154 12082 10759 15010 2844 79840 7% 7% 35% 25% 15% 22% 

Britânia 9816 17215 15963 39485 19142 20831 14124 2815 139391 7% 12% 40% 28% 14% 12% 

Barro Alto 4907 4158 5571 15275 5497 4401 4235 2790 46834 10% 9% 45% 33% 12% 15% 

Corumbá de Goiás 7623 8241 9340 33615 7646 8313 3820 2779 81377 9% 10% 53% 41% 9% 8% 

Pires do Rio 8673 9677 12635 32029 9903 12011 13890 2736 101554 9% 10% 44% 32% 10% 16% 

São João da Paraúna 4327 5094 5067 24452 4781 3903 4737 2701 55062 8% 9% 54% 44% 9% 14% 

Amaralina 11859 10937 13293 36808 11780 7655 5380 2696 100408 12% 11% 50% 37% 12% 8% 

Campos Belos 5600 7515 9969 24136 6793 8564 8307 2690 73574 8% 10% 46% 33% 9% 15% 

Indiara 7294 7713 7994 26459 9560 5866 8043 2687 75616 10% 10% 46% 35% 13% 14% 

Caldas Novas 11636 10043 11894 38820 11551 5666 3373 2683 95666 12% 10% 53% 41% 12% 6% 

Alexânia 6131 4048 7964 22535 11305 4711 6130 2657 65481 9% 6% 47% 34% 17% 13% 

Ivolândia 12230 12566 13023 42690 12484 10205 10996 2647 116841 10% 11% 48% 37% 11% 12% 

Aparecida do Rio Doce 4936 4834 8302 18938 5436 6511 11152 2634 62743 8% 8% 43% 30% 9% 22% 

Arenópolis 7811 7734 9809 30549 11547 13926 10083 2566 94025 8% 8% 43% 32% 12% 13% 

Inhumas 9382 11039 11218 25970 10121 9111 5817 2480 85138 11% 13% 44% 31% 12% 10% 

Santa Rita do Araguaia 6525 5784 7053 21401 6581 8120 7114 2473 65051 10% 9% 44% 33% 10% 15% 

Petrolina de Goiás 10886 9065 10276 35632 11697 8773 6200 2414 94943 11% 10% 48% 38% 12% 9% 

Goiatuba 9639 10751 12952 34774 14601 16040 14731 2406 115894 8% 9% 41% 30% 13% 15% 

Cidade Ocidental 1426 1907 2835 6501 1332 1604 1467 2326 19398 7% 10% 48% 34% 7% 20% 

Sítio d'Abadia 4291 3849 6761 14661 4217 4012 4005 2314 44110 10% 9% 49% 33% 10% 14% 
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Cabeceiras 2018 3008 4378 11990 2434 3929 3804 2248 33809 6% 9% 48% 35% 7% 18% 

Leopoldo de Bulhões 4660 4688 6143 24132 5257 3529 2425 2242 53076 9% 9% 57% 45% 10% 9% 

Trombas 5884 5981 6463 33490 19304 4300 3361 2240 81023 7% 7% 49% 41% 24% 7% 

Santa Terezinha de Goiás 10075 12589 11863 39134 18466 14026 8639 2223 117015 9% 11% 44% 33% 16% 9% 

Hidrolândia 7208 8670 11611 29327 9717 9218 5040 2219 83010 9% 10% 49% 35% 12% 9% 

Córrego do Ouro 6295 5769 6709 25450 9899 7587 5270 2199 69178 9% 8% 46% 37% 14% 11% 

Água Fria de Goiás 4826 5595 5787 19445 4987 4108 2598 2180 49526 10% 11% 51% 39% 10% 10% 

Montividiu do Norte 8685 9566 7693 31422 11504 7530 5090 2165 83655 10% 11% 47% 38% 14% 9% 

Davinópolis 4064 4320 4774 16128 4507 3110 2506 2162 41571 10% 10% 50% 39% 11% 11% 

Vila Propício 10273 12159 10177 34881 10836 9889 4088 2145 94448 11% 13% 48% 37% 11% 7% 

Rubiataba 11344 11155 12919 39371 14097 5922 4175 2100 101083 11% 11% 52% 39% 14% 6% 

Israelândia 4031 5256 4850 13350 4790 7480 6829 2080 48666 8% 11% 37% 27% 10% 18% 

Urutaí 5810 5351 6450 16949 6378 5879 5792 2047 54656 11% 10% 43% 31% 12% 14% 

Formoso 7217 6931 7762 30166 9509 4132 2324 2041 70082 10% 10% 54% 43% 14% 6% 

Vianópolis 8759 8924 11082 29111 6758 4874 3385 2037 74930 12% 12% 54% 39% 9% 7% 

Baliza 10047 6941 7803 32125 9298 5861 2673 2035 76783 13% 9% 52% 42% 12% 6% 

Cocalzinho de Goiás 11213 9031 9676 38650 11425 5019 3268 2013 90295 12% 10% 54% 43% 13% 6% 

Santa Cruz de Goiás 7752 9527 10314 26685 7423 5680 5137 2004 74522 10% 13% 50% 36% 10% 10% 

Iporá 13152 14055 13946 42351 13393 10243 4801 1924 113865 12% 12% 49% 37% 12% 6% 

Anápolis 6744 7974 11696 25592 10496 9369 7120 1911 80902 8% 10% 46% 32% 13% 11% 

Santa Tereza de Goiás 3238 5838 6226 15985 7143 10711 7545 1900 58586 6% 10% 38% 27% 12% 16% 

Professor Jamil 3440 4105 4176 13678 4112 5216 4069 1877 40673 8% 10% 44% 34% 10% 15% 

Cumari 5116 5594 8696 20404 7749 9291 8368 1867 67085 8% 8% 43% 30% 12% 15% 

Mossâmedes 9976 9817 13015 36212 10316 7419 5328 1849 93932 11% 10% 52% 39% 11% 8% 

1olândia 1550 1985 2533 8154 2098 3365 2245 1841 23771 7% 8% 45% 34% 9% 17% 

Hidrolina 3716 4355 4924 16497 5517 6712 3765 1824 47310 8% 9% 45% 35% 12% 12% 

Lagoa Santa 4220 5112 4605 13797 5078 8672 9818 1821 53123 8% 10% 35% 26% 10% 22% 



 
247 

 

Acreúna 7335 6089 10001 27388 7914 6184 9279 1819 76009 10% 8% 49% 36% 10% 15% 

Turvânia 10874 5520 6438 17197 7454 5102 4726 1818 59129 18% 9% 40% 29% 13% 11% 

Jandaia 10117 8403 11300 32245 14145 10068 5147 1803 93228 11% 9% 47% 35% 15% 7% 

Buritinópolis 1365 1208 1759 6858 1665 1399 1714 1781 17749 8% 7% 49% 39% 9% 20% 

Trindade 6038 6986 8075 22562 9372 12960 9565 1764 77322 8% 9% 40% 29% 12% 15% 

Abadiânia 5091 5860 8217 20065 5478 3499 4637 1759 54606 9% 11% 52% 37% 10% 12% 

Campinaçu 8939 7767 9603 41229 13297 6746 5128 1750 94459 9% 8% 54% 44% 14% 7% 

Campo Alegre de Goiás 9309 8466 8901 32781 9803 7131 2932 1731 81054 11% 10% 51% 40% 12% 6% 

Divinópolis de Goiás 5754 6979 8374 22995 5400 7362 6153 1719 64736 9% 11% 48% 36% 8% 12% 

Sanclerlândia 6704 7436 9135 25407 9439 9021 6942 1704 75788 9% 10% 46% 34% 12% 11% 

Mimoso de Goiás 5853 5864 4601 19101 5327 3952 4091 1686 50475 12% 12% 47% 38% 11% 11% 

Santa Rita do Novo 

Destino 

3879 6417 5380 21932 6090 6967 3198 1683 55546 

7% 12% 49% 39% 11% 9% 

Vicentinópolis 3346 3227 4172 10917 3720 1343 2402 1651 30778 11% 10% 49% 35% 12% 13% 

Itapaci 10653 11163 14239 38063 12221 6069 5217 1586 99211 11% 11% 53% 38% 12% 7% 

Gouvelândia 3214 4042 4823 9357 6649 9764 6316 1566 45731 7% 9% 31% 20% 15% 17% 

Damianópolis 1064 1581 2348 10869 2152 3344 5347 1484 28189 4% 6% 47% 39% 8% 24% 

Jaupaci 4551 4495 5471 16728 5419 3896 3684 1482 45726 10% 10% 49% 37% 12% 11% 

Diorama 7660 7527 7799 25990 8283 9634 4317 1460 72670 11% 10% 46% 36% 11% 8% 

Edealina 6251 6101 7139 20946 7277 3808 4342 1459 57323 11% 11% 49% 37% 13% 10% 

Alto Paraíso de Goiás 3016 2738 3162 12307 3033 3201 2086 1443 30986 10% 9% 50% 40% 10% 11% 

Heitoraí 2866 2765 3502 10520 2893 2973 3613 1290 30422 9% 9% 46% 35% 10% 16% 

Ouvidor 2582 3129 4445 10712 2958 3760 2570 1248 31404 8% 10% 48% 34% 9% 12% 

Cezarina 5649 4785 5842 17506 6108 3035 2533 1243 46701 12% 10% 50% 37% 13% 8% 

Cromínia 4900 5031 6417 14263 4595 2829 2746 1221 42002 12% 12% 49% 34% 11% 9% 

São Miguel do Passa 

Quatro 

4978 4381 6785 20675 4119 2966 1940 1202 47046 

11% 9% 58% 44% 9% 7% 

São Francisco de Goiás 4607 4319 4167 16646 5252 6766 4147 1183 47087 10% 9% 44% 35% 11% 11% 
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Edéia 6473 6602 9806 28127 7403 3097 2334 1181 65023 10% 10% 58% 43% 11% 5% 

Inaciolândia 3873 4110 5372 11753 5306 4261 2766 1179 38620 10% 11% 44% 30% 14% 10% 

Campinorte 5029 5155 6020 21204 6303 2670 2425 1174 49980 10% 10% 54% 42% 13% 7% 

Amorinópolis 5835 5696 5603 18880 6864 8284 5780 1148 58090 10% 10% 42% 33% 12% 12% 

São Luíz do Norte 2030 4237 3147 8384 2841 6082 3290 1136 31147 7% 14% 37% 27% 9% 14% 

Guaraíta 2915 2863 3450 10771 2789 2511 1661 1133 28093 10% 10% 51% 38% 10% 10% 

São 1ão 2030 3987 3059 4967 3584 5667 6490 1093 30877 7% 13% 26% 16% 12% 25% 

Santo Antônio do 

Descoberto 

2113 2868 3521 9721 1978 1890 1783 1065 24939 

8% 12% 53% 39% 8% 11% 

Alto Horizonte 3762 4525 5126 15355 4285 3368 3180 1059 40660 9% 11% 50% 38% 11% 10% 

Palminópolis 6213 5917 7198 19530 6743 5046 4262 1054 55963 11% 11% 48% 35% 12% 9% 

Goiandira 4985 5249 7408 17405 6641 6390 5534 1023 54635 9% 10% 45% 32% 12% 12% 

Perolândia 1596 2749 2224 5769 1943 2918 1969 1010 20178 8% 14% 40% 29% 10% 15% 

Varjão 6181 6132 7020 20783 7442 7193 2513 986 58250 11% 11% 48% 36% 13% 6% 

Uruana 7590 7276 10473 23674 8610 4622 4264 977 67486 11% 11% 51% 35% 13% 8% 

Colinas do Sul 3170 2884 3642 17017 3763 2692 1647 954 35769 9% 8% 58% 48% 11% 7% 

Itauçu 5723 6085 6351 17289 6473 6782 4574 948 54225 11% 11% 44% 32% 12% 10% 

Campos Verdes 4437 4437 5088 16429 5666 4233 2460 941 43691 10% 10% 49% 38% 13% 8% 

Guarinos 4351 4051 4763 17147 4924 2661 1173 937 40007 11% 10% 55% 43% 12% 5% 

Montividiu 4834 5082 5400 14043 5998 8932 2919 936 48144 10% 11% 40% 29% 12% 8% 

Ceres 2957 3387 3823 10104 3158 1522 1705 923 27579 11% 12% 50% 37% 11% 10% 

Turvelândia 3826 4343 4577 10281 3316 4921 9999 917 42180 9% 10% 35% 24% 8% 26% 

Firminópolis 5539 5493 5535 19838 9163 6251 5786 911 58516 9% 9% 43% 34% 16% 11% 

Morro Agudo  de Goiás 4192 3638 4093 15066 4533 2069 2990 911 37492 11% 10% 51% 40% 12% 10% 

Nova Iguaçu de Goiás 5822 6151 6101 19352 7173 3170 1064 891 49724 12% 12% 51% 39% 14% 4% 

Campestre de Goiás 3117 3214 3360 8767 4041 6504 5555 888 35446 9% 9% 34% 25% 11% 18% 

Caldazinha 2480 3472 4045 9767 3551 2375 2010 885 28585 9% 12% 48% 34% 12% 10% 
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Itaguaru 3885 3225 4855 11863 4171 2393 2621 870 33883 11% 10% 49% 35% 12% 10% 

Bom Jesus de Goiás 4468 4975 6323 16614 5011 5865 7586 853 51695 9% 10% 44% 32% 10% 16% 

Senador Canedo 1514 2515 2276 5685 1901 1967 1737 845 18440 8% 14% 43% 31% 10% 14% 

Nova Glória 3197 3885 3836 10355 3752 1478 1269 816 28588 11% 14% 50% 36% 13% 7% 

Aragarças 3161 4660 2812 11360 3992 2701 2742 812 32240 10% 14% 44% 35% 12% 11% 

Ouro  Verde de Goiás 4495 3219 5989 11896 4442 3706 2396 811 36954 12% 9% 48% 32% 12% 9% 

Buriti de Goiás 2916 3744 4018 10790 3448 2676 2559 786 30937 9% 12% 48% 35% 11% 11% 

Avelinópolis 3247 5458 4820 10513 4206 4386 1918 778 35326 9% 15% 43% 30% 12% 8% 

Aloândia 1785 2051 2508 6018 1897 1003 1071 777 17110 10% 12% 50% 35% 11% 11% 

Mairipotaba 5491 5139 7026 17961 7479 5959 2867 764 52686 10% 10% 47% 34% 14% 7% 

Nazário 11420 4130 3426 8783 21329 10753 4581 762 65184 18% 6% 19% 13% 33% 8% 

Fonte: AGRODEFESA (2018); FERREIRA (2021) 
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ANEXO E) 

Tabela 25 - GTA e Animal Abate; Recria e Engorda no ano de 2018 
Recria (origem_2018) Engorda (origem_2018) Abate (origem_2018) Recria (destino_2018) Engorda (destino_2018) Abate (destino_2018) 

Município Total 

Animais 

Município Total 

Animais 

Município Total 

Animais 

Município Total 

Animais 

Município Total 

Animais 

Município Total 

Animais 

Total Geral 7177169 Total Geral 8371802 Total Geral 3901736 Total Geral 7177169 Total Geral 8371802 Total Geral 3901736 

Porangatu 302350 São Miguel do 

Araguaia 

296495 Nova Crixás 258159 Nova Crixás 275282 Nova Crixás 358430 Mozarlândia 493771 

Nova Crixás 210998 Nova Crixás 282559 Jussara 113608 Porangatu 208846 São Miguel do 

Araguaia 

254265 Palmeiras de 

Goiás 

374584 

São Luís de 

Montes Belos 

195164 Rio Verde 239298 Aruanã 111501 São Miguel do 

Araguaia 

177872 Mineiros 221048 Goiânia 304662 

São Miguel do 

Araguaia 

146037 Morrinhos 217850 Mineiros 109727 Jussara 142317 Rio Verde 206283 Santa Fé de 

Goiás 

237564 

Jataí 129195 Faina 206767 São Miguel do 

Araguaia 

109114 São Luís de 

Montes Belos 

139440 Morrinhos 172154 Mineiros 223401 

Orizona 126972 Mineiros 205137 Rio Verde 92597 Montes Claros 

de Goiás 

123617 Aruanã 159323 Inhumas 221664 

Jussara 122101 Caiapônia 183362 Formosa 90537 Jataí 109036 Cachoeira 

Alta 

154472 Senador 

Canedo 

192653 

Fazenda Nova 116737 Cachoeira 

Alta 

176480 Santa Helena 

de Goiás 

73198 Orizona 106254 Caiapônia 150545 Cidade 

Ocidental 

164762 

Crixás 111915 Inhumas 171460 Jataí 72369 Bela Vista de 

Goiás 

98041 Jussara 144711 Pirenópolis 148136 

Piranhas 110717 Goiatuba 166140 Porangatu 64934 Fazenda Nova 96607 Faina 142921 Goianira 135212 

Iporá 109697 Itarumã 165243 Montes Claros 

de Goiás 

62006 Piranhas 95011 Itarumã 126416 Jataí 116526 

Montes Claros 

de Goiás 

109632 Quirinópolis 152545 Mundo Novo 57952 Crixás 87096 Jataí 125581 Itauçu 114114 

Pontalina 108549 Catalão 148470 Mozarlândia 51938 Luziânia 82993 Quirinópolis 124184 Cachoeira 

Alta 

100749 

Cachoeira 

Alta 

107323 Piracanjuba 144832 Itarumã 50348 Goianésia 82364 Mozarlândia 122094 Porangatu 96689 
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Palmeiras de 

Goiás 

96791 Bela Vista de 

Goiás 

132082 Doverlândia 48834 Itapirapuã 81564 Catalão 115816 Hidrolândia 91566 

Goianésia 96347 Jussara 121039 Quirinópolis 45690 Cachoeira 

Alta 

81549 Formosa 113450 Aporé 74033 

Goiânia 95469 Jataí 119801 Itapirapuã 45676 Pontalina 79398 Doverlândia 110878 Formosa 71102 

Quirinópolis 93924 Doverlândia 117598 Caiapônia 44609 Quirinópolis 79112 Itumbiara 108368 Novo Gama 68270 

Luziânia 93795 Itajá 114176 Goianésia 43720 Arenópolis 76848 Mundo Novo 103980 Iporá 63421 

Bela Vista de 

Goiás 

86741 Mozarlândia 112724 Nazário 42578 Bom Jardim 

de Goiás 

76742 Goiatuba 102522 Buriti Alegre 43653 

Bom Jardim 

de Goiás 

81229 Rianápolis 111180 Caçu 41580 Aruanã 76732 Itajá 95647 Brasília 35137 

Itapuranga 80881 Goiás 109228 Itaberaí 40311 Palmeiras de 

Goiás 

75355 Corumbaíba 90858 Jussara 33895 

Itapirapuã 79697 Corumbaíba 109183 Paraúna 39145 Faina 73945 Paraúna 87558 Rio Verde 33581 

Piracanjuba 79635 Itumbiara 108600 Ipameri 38308 Piracanjuba 73026 Inhumas 86021 Sertãozinho 30836 

Firminópolis 79568 Mara Rosa 105441 Padre 

Bernardo 

38290 Iporá 72626 Caçu 84572 Anápolis 26905 

Arenópolis 75843 Serranópolis 104676 Cachoeira 

Alta 

36225 Formosa 69911 Araguapaz 84364 Sanclerlândia 24754 

Campinorte 75538 Caçu 103901 Morrinhos 35690 Niquelândia 69805 Goiás 84216 José 

Bonifácio 

23358 

Niquelândia 71566 Aruanã 101245 Goiás 32895 Anicuns 68423 Bela Vista de 

Goiás 

83113 Anicuns 21935 

Anápolis 70150 Mundo Novo 97031 Cristalina 32813 Firminópolis 66664 Iaciara 82586 Luziânia 21188 

Ipameri 62853 Araguapaz 89833 Luziânia 32473 Jandaia 59323 Santa Helena 

de Goiás 

81355 Barretos 20260 

Jandaia 62844 Paraúna 84590 Itajá 32299 Itapuranga 59305 Itapirapuã 80674 Pires do Rio 19546 

Formosa 61724 Itapirapuã 77377 Pires do Rio 31571 Rio Verde 59085 Piracanjuba 76276 Jaraguá 19438 

Padre 

Bernardo 

61399 Iaciara 76493 Iaciara 30801 Inhumas 57617 Itaberaí 74227 Goianésia 19297 

Rubiataba 61295 Formosa 73502 Aporé 30133 Padre 

Bernardo 

56324 Serranópolis 72936 Caçu 14940 

Aporé 61118 Minaçu 73368 Araguapaz 28426 Silvânia 56320 Porangatu 69504 Nova Veneza 14551 
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Anicuns 60992 Santa 

Terezinha de 

Goiás 

69476 Piranhas 27860 Jaraguá 55772 Mara Rosa 68396 Rianápolis 11860 

Jaraguá 55940 Trombas 68144 Palmeiras de 

Goiás 

27625 Caiapônia 55469 Minaçu 63935 Caiapônia 11454 

Aruanã 53352 Piranhas 63585 Crixás 27543 Mundo Novo 54877 Crixás 54737 Doverlândia 11082 

Inhumas 53096 Alexânia 58993 Santa Fé de 

Goiás 

26971 Pires do Rio 53257 Niquelândia 53639 Promissão 11052 

Pirenópolis 52816 Niquelândia 57139 Britânia 26771 Novo Planalto 53216 Piranhas 52159 Aurilândia 9875 

Novo Planalto 52764 Porangatu 56963 Serranópolis 26410 Mozarlândia 52715 Paranaiguara 50875 Indiara 9761 

Caiapônia 52379 Monte Alegre 

de Goiás 

56895 Piracanjuba 25828 Ipameri 52107 Santa 

Terezinha de 

Goiás 

49993 Caldas 

Novas 

9115 

Britânia 51800 Goiânia 56881 Inhumas 23205 Nazário 50557 Hidrolândia 49905 Posse 8261 

Aurilândia 50419 Abadiânia 55039 São Luís de 

Montes Belos 

22681 Santa 

Terezinha de 

Goiás 

50454 Buriti Alegre 47767 Quirinópolis 8068 

Mutunópolis 48625 Bonópolis 54929 Jaraguá 22507 Aporé 49614 Anicuns 47552 Iaciara 7457 

Silvânia 48620 Flores de 

Goiás 

53669 Bela Vista de 

Goiás 

22444 Paraúna 48706 Formoso 45673 Estrela 

D'Oeste 

6955 

Pires do Rio 46323 Indiara 52979 Bom Jardim 

de Goiás 

22345 Rubiataba 48494 Matrinchã 45566 Rialma 6795 

Doverlândia 45876 Paranaiguara 51093 Novo Planalto 21118 Britânia 47819 Cristalina 45435 Santa Helena 

de Goiás 

6504 

Novo Brasil 44302 Itaberaí 50812 Bonópolis 20723 Novo Brasil 47163 Flores de 

Goiás 

44451 Piracanjuba 5759 

Pilar de Goiás 39667 Cristalina 49712 Goiatuba 20657 Goiânia 46939 Indiara 43607 Ouroeste 5730 

Uruana 38905 Aporé 47262 Paranaiguara 20596 Ivolândia 45291 Bom Jardim 

de Goiás 

41819 Morrinhos 5637 

Bonópolis 37962 Vianópolis 46642 Niquelândia 19562 Doverlândia 44539 Petrolina de 

Goiás 

41716 Ipameri 5458 

Ivolândia 37943 Campinaçu 45946 Itumbiara 19290 Aurilândia 43847 Bonópolis 41190 Goiatuba 4835 

Paraúna 37406 Bom Jardim 

de Goiás 

44098 Corumbaíba 19015 Goiás 43496 Jaraguá 41038 São Miguel 

do Araguaia 

4742 
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Iaciara 37190 Crixás 43420 Maurilândia 18829 Uruana 43049 Campinaçu 40446 Goiandira 4313 

Goiás 37046 Petrolina de 

Goiás 

42953 Trindade 18744 Bonópolis 41239 Britânia 40081 Nazário 4060 

Varjão 36765 Montividiu do 

Norte 

42478 Anicuns 18688 Pilar de Goiás 40217 Abadiânia 39102 Uruaçu 4039 

Trindade 36468 Formoso 41687 Orizona 18480 Pirenópolis 40062 Silvânia 38846 Rubiataba 3221 

Itapaci 36205 Posse 41274 Flores de 

Goiás 

18189 Diorama 38548 Goianésia 38721 Silvânia 3191 

Diorama 35948 Palestina de 

Goiás 

40826 Matrinchã 18181 Itaberaí 38251 Goiânia 38521 Mara Rosa 2980 

Santa 

Terezinha de 

Goiás 

35005 Buriti Alegre 40599 Fazenda Nova 18165 Uruaçu 37961 Aporé 37734 Itumbiara 2979 

São 

Domingos 

34970 São Simão 40553 Ivolândia 17835 Trindade 37500 Alexânia 37716 São Simão 2869 

Uruaçu 34799 Matrinchã 40432 Indiara 17193 Iaciara 36404 São Simão 37637 Niquelândia 2814 

Nova Glória 34583 Hidrolândia 34661 Guapó 17186 Anápolis 35988 Montes Claros 

de Goiás 

37482 Bom Jesus 

de Goiás 

2738 

Catalão 34106 Iporá 34102 Faina 17162 Itarumã 35980 Nazário 36076 Minaçu 2536 

Rio Verde 33950 Uruaçu 33266 Novo Brasil 17122 São 

Domingos 

35550 Monte Alegre 

de Goiás 

36062 Santa Fé do 

Sul 

2365 

Guapó 33664 Acreúna 32797 Santa 

Terezinha de 

Goiás 

16920 Santa Tereza 

de Goiás 

34093 Davinópolis 35809 Corumbaíba 1889 

Serranópolis 33143 Anicuns 32215 Catalão 16265 Serranópolis 34060 Uruaçu 35639 Araguari 1512 

Faina 32178 Aparecida do 

Rio Doce 

31816 Mara Rosa 16183 Guapó 32787 Caldas Novas 35308 Aruanã 1282 

Moiporá 31932 Davinópolis 31436 São Luíz do 

Norte 

15974 Varjão 32039 Ipameri 35163 Pontalina 1238 

Mozarlândia 31932 São 

Domingos 

30788 Aurilândia 15759 Mutunópolis 31948 Vianópolis 34854 Crixás 1109 

Vila Propício 31786 Nazário 30740 Santa Tereza 

de Goiás 

15631 Moiporá 31597 Palestina de 

Goiás 

34203 Paranaiguara 1097 

Santa Tereza 

de Goiás 

31359 Ipameri 30672 Arenópolis 15270 Mossâmedes 31214 Trombas 32343 Lençóis 

Paulista 

1023 
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Santa Rita do 

Novo Destino 

30920 Britânia 30532 Trombas 14861 Mineiros 31054 São 

Domingos 

32057 Bela Vista de 

Goiás 

948 

Itaberaí 30306 Padre 

Bernardo 

30065 Minaçu 14623 Amaralina 30082 Montividiu do 

Norte 

31663 Ipuã 759 

Cocalzinho de 

Goiás 

29744 Amaralina 29050 Hidrolândia 14315 Sanclerlândia 29798 Acreúna 31565 Trindade 738 

Edealina 29556 Caldas Novas 29011 Rubiataba 13841 Araguapaz 29687 Cumari 31074 Carmo do 

Rio Verde 

666 

Araguapaz 29212 Campinorte 28911 Santa Isabel 13783 Santa Isabel 29151 Luziânia 31046 Piracicaba 500 

Santa Isabel 28790 Goiandira 27609 Santa Rita do 

Araguaia 

13684 Mara Rosa 28720 Aurilândia 30118 Inaciolândia 468 

Turvânia 28241 Lagoa Santa 26318 Iporá 13524 Catalão 28304 Aparecida do 

Rio Doce 

29652 Chapadão do 

Céu 

442 

Sanclerlândia 27540 Cumari 26288 Itapuranga 13424 Palminópolis 28297 Palmeiras de 

Goiás 

29454 São José do 

Rio Preto 

390 

Amaralina 27339 Santa Fé de 

Goiás 

25994 Aparecida do 

Rio Doce 

13245 Itapaci 28258 São Francisco 

de Goiás 

28368 Gouvelândia 360 

Baliza 27263 Montes Claros 

de Goiás 

25903 Jandaia 13138 Morrinhos 28141 Goiandira 28205 Britânia 348 

Mundo Novo 27187 Jaraguá 25483 Pilar de Goiás 13100 Cocalzinho de 

Goiás 

28109 Padre 

Bernardo 

27741 Luís Eduardo 

Magalhães 

327 

Minaçu 26664 Uirapuru 25380 Palestina de 

Goiás 

12885 Turvânia 27621 Posse 27556 Itaberaí 292 

Formoso 26167 Edéia 24051 Vila Propício 12822 Santa Rita do 

Novo Destino 

27493 Fazenda Nova 26651 Vianópolis 265 

Palminópolis 25480 Inaciolândia 22881 Sanclerlândia 12691 Formoso 27234 Iporá 26063 Valparaíso 

de Goiás 

173 

Mossâmedes 25271 Leopoldo de 

Bulhões 

22855 Moiporá 12636 Cristalina 27140 Orizona 26042 Nova 

América 

136 

Mara Rosa 24961 Nova Roma 22767 Cidade 

Ocidental 

12559 Edealina 26776 Santa Fé de 

Goiás 

26034 Jales 126 

Amorinópolis 24528 Anápolis 22252 Pirenópolis 12548 Leopoldo de 

Bulhões 

26303 Pires do Rio 25477 Aparecida 

D'Oeste 

112 

Turvelândia 23889 Mossâmedes 22099 Água Limpa 12497 Minaçu 26286 Jandaia 25239 Muquém de 

São 

Francisco 

100 
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Córrego do 

Ouro 

23783 Itapaci 22011 Mossâmedes 11902 Córrego do 

Ouro 

25708 Amaralina 24405 Campinorte 91 

Leopoldo de 

Bulhões 

23601 Pilar de Goiás 21323 Pontalina 11731 Petrolina de 

Goiás 

25117 Uirapuru 24268 Água Limpa 84 

Cristalina 23599 São Francisco 

de Goiás 

21151 Itauçu 11710 Indiara 24860 Pontalina 24267 Barreiras 84 

Urutaí 23152 Campo Alegre 

de Goiás 

20703 Sítio d'Abadia 11686 Amorinópolis 24756 Lagoa Santa 24157 Itapuranga 77 

Nazário 23097 Chapadão do 

Céu 

20679 Anápolis 11533 São Francisco 

de Goiás 

24291 Bálsamo 23816 Nova Glória 74 

Santa Helena 

de Goiás 

21671 Uruana 20513 Nova Roma 11514 Palestina de 

Goiás 

23667 Ouvidor 23690 Abadia de 

Goiás 

65 

Bom Jesus de 

Goiás 

20889 Fazenda Nova 20458 Montividiu 11117 Caçu 23573 Itapuranga 23316 Ipiranga de 

Goiás 

51 

Água Limpa 20625 Ouvidor 20391 Porteirão 10728 Santa Cruz de 

Goiás 

22965 Chapadão do 

Céu 

23144 Uberlândia 50 

Santa Cruz de 

Goiás 

20605 Palmeiras de 

Goiás 

20387 Acreúna 10512 Urutaí 22918 Mossâmedes 23090 Pirapozinho 40 

Aragarças 20551 Mairipotaba 19407 São 

Domingos 

10350 Itumbiara 22573 Turvelândia 22924 Vitória da 

Conquista 

35 

Uirapuru 19881 Itauçu 19048 Mimoso de 

Goiás 

10325 Corumbaíba 22356 Pilar de Goiás 22643 Alexânia 30 

Palestina de 

Goiás 

19813 Orizona 18916 Simolândia 10204 Santa Fé de 

Goiás 

22137 Anápolis 22629 Brumado 25 

Indiara 19678 Pontalina 18853 Israelândia 9949 Vila Propício 22066 Panamá 22567 Padre 

Bernardo 

20 

Campinaçu 18980 Corumbá de 

Goiás 

18831 Silvânia 9897 Nova Iguaçu 

de Goiás 

21892 Montividiu 22448 Amaralina 18 

Mineiros 18542 Guarani de 

Goiás 

18477 Urutaí 9850 Santa Helena 

de Goiás 

21374 Inaciolândia 22221 Aparecida de 

Goiânia 

15 

Petrolina de 

Goiás 

18336 Turvelândia 18438 Santa Cruz de 

Goiás 

9786 Hidrolândia 21354 Arenópolis 22159 São Patrício 14 

Itarumã 18189 Campos Belos 18217 Joviânia 9784 Goiatuba 21038 Itauçu 22151 Catalão 2 

Nova Iguaçu 

de Goiás 

18093 Aurilândia 16864 Uruaçu 9775 Campinorte 20256 São Luís de 

Montes Belos 

22144 Goiás 2 
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Abadiânia 17521 Itaguari 16560 Turvelândia 9594 Campinaçu 19800 Uruana 21186 Uruana 1 

Itumbiara 17252 Sítio d'Abadia 16052 Gouvelândia 9543 Itajá 19774 Nova Roma 21109 Abadiânia 0 

Joviânia 17016 Santa Helena 

de Goiás 

16016 Petrolina de 

Goiás 

9415 Turvelândia 19311 Edéia 19796 Acreúna 0 

Morrinhos 16873 Santa Rita do 

Araguaia 

15606 Cumari 9377 Mairipotaba 19128 Novo Planalto 19722 Adelândia 0 

São João 

d`Aliança 

16868 Córrego do 

Ouro 

15295 Buriti Alegre 9150 Baliza 18927 Pirenópolis 19092 Água Fria de 

Goiás 

0 

Santa Rita do 

Araguaia 

16772 Divinópolis 

de Goiás 

15285 Firminópolis 8856 Flores de 

Goiás 

18908 Água Limpa 19012 Aloândia 0 

Israelândia 16693 Vila Boa 15186 Uruana 8839 Sítio d'Abadia 18579 Santa Isabel 18776 Aparecida do 

Rio Doce 

0 

Hidrolândia 16679 Panamá 15153 Vila Boa 8752 Israelândia 17938 Santa Rita do 

Araguaia 

18560 Aragarças 0 

Flores de 

Goiás 

16623 Pirenópolis 15026 Campinaçu 8689 Uirapuru 17824 Maurilândia 18528 Araguapaz 0 

Ouro Verde 

de Goiás 

16527 Guapó 14810 Santo Antônio 

de Goiás 

8557 Abadiânia 17757 Baliza 18384 Arenópolis 0 

São Francisco 

de Goiás 

16447 Montividiu 14701 Uirapuru 8554 Água Limpa 17700 Itaguari 18255 Baliza 0 

Hidrolina 16404 Novo Planalto 14682 Amaralina 8442 Aragoiânia 17284 Corumbá de 

Goiás 

17989 Bom Jardim 

de Goiás 

0 

Mairipotaba 16393 Silvânia 14637 Córrego do 

Ouro 

8422 Posse 17212 Joviânia 17933 Córrego do 

Ouro 

0 

Morro Agudo 

de Goiás 

16252 Heitoraí 14208 Itaguari 8411 Matrinchã 16685 São Luíz do 

Norte 

17586 Damolândia 0 

Jaupaci 15808 Santa Isabel 13904 Amorinópolis 8365 Buriti de 

Goiás 

16322 Gouvelândia 17542 Davinópolis 0 

Buriti de 

Goiás 

15162 Alvorada do 

Norte 

13549 Cezarina 7898 São João da 

Paraúna 

16272 Rubiataba 17417 Diorama 0 

Carmo do Rio 

Verde 

15135 Itapuranga 13410 Turvânia 7896 Montividiu do 

Norte 

16058 Cachoeira 

Dourada 

17344 Edéia 0 

Posse 14543 Baliza 13178 Mutunópolis 7828 Santa Rita do 

Araguaia 

16009 Simolândia 17288 Faina 0 
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Santa Fé de 

Goiás 

14448 Luziânia 12983 Palminópolis 7755 Ouro Verde 

de Goiás 

15970 Trindade 17277 Guarinos 0 

Buriti Alegre 14396 Taquaral de 

Goiás 

12933 Colinas do Sul 7680 Trombas 15964 Estrela 

D'Oeste 

16593 Heitoraí 0 

Cachoeira de 

Goiás 

14377 Aragarças 12715 São Francisco 

de Goiás 

7530 São Simão 15611 Guapó 16450 Itarumã 0 

Corumbá de 

Goiás 

14246 Cezarina 12650 Itapaci 7487 Davinópolis 15305 Sítio d'Abadia 16377 Ivolândia 0 

Caturaí 14156 Arenópolis 12640 Diorama 7423 Vianópolis 15276 Mairipotaba 16093 Jaupaci 0 

Campo Alegre 

de Goiás 

13722 Diorama 12357 Bom Jesus de 

Goiás 

7368 Paranaiguara 15204 Campo Alegre 

de Goiás 

15922 Lagoa Santa 0 

Cavalcante 13671 Nova Aurora 12336 Montividiu do 

Norte 

7346 Bom Jesus de 

Goiás 

15141 Santa Tereza 

de Goiás 

15715 Leopoldo de 

Bulhões 

0 

Mimoso de 

Goiás 

13515 Colinas do Sul 11402 Cachoeira 

Dourada 

6911 Buriti Alegre 15106 Professor 

Jamil 

15589 Maurilândia 0 

São João da 

Paraúna 

13349 Ipiranga de 

Goiás 

11383 São Simão 6535 Edéia 15049 Cezarina 15541 Montes 

Claros de 

Goiás 

0 

Barro Alto 13322 São João 

d`Aliança 

11331 Chapadão do 

Céu 

6471 Joviânia 14886 Itapaci 15331 Morro 

Agudo de 

Goiás 

0 

Colinas do Sul 13295 São Miguel do 

Passa Quatro 

11321 Aragoiânia 6446 Corumbá de 

Goiás 

14479 Heitoraí 15230 Mossâmedes 0 

Aragoiânia 13180 Rubiataba 10766 Campos 

Verdes 

6389 Acreúna 14468 Guarani de 

Goiás 

14921 Nova Crixás 0 

Goiatuba 13085 Alto 

Horizonte 

10668 Baliza 6302 Gouvelândia 14356 Campinorte 14838 Orizona 0 

Cromínia 12783 Portelândia 10650 Lagoa Santa 6232 Cachoeira de 

Goiás 

14312 Vila Boa 14614 Palestina de 

Goiás 

0 

Caldazinha 12469 Santa Cruz de 

Goiás 

10590 Nova Aurora 6197 Jaupaci 14200 Santa Cruz de 

Goiás 

14235 Piranhas 0 

Gouvelândia 12439 Santo Antônio 

da Barra 

10573 Vianópolis 6069 Cezarina 13730 Aragoiânia 14060 Portelândia 0 

Caldas Novas 12269 Gouvelândia 10400 Abadiânia 6047 Maurilândia 13618 Taquaral de 

Goiás 

13828 Rio Quente 0 
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Guarinos 11799 Campos 

Verdes 

10002 Caldas Novas 5844 São João 

d`Aliança 

13485 Nova Aurora 13470 Santa 

Bárbara de 

Goiás 

0 

Trombas 11550 Jandaia 9569 Nova Iguaçu 

de Goiás 

5833 Barro Alto 13422 Ivolândia 13298 Santa Rita do 

Araguaia 

0 

Acreúna 11231 Cachoeira 

Dourada 

9491 Jaupaci 5747 Caldas Novas 12982 Rio Quente 13104 Santa 

Terezinha de 

Goiás 

0 

Campestre de 

Goiás 

11178 Três Ranchos 9256 Aragarças 5649 Hidrolina 12982 Córrego do 

Ouro 

13038 Santo 

Antônio da 

Barra 

0 

Matrinchã 10800 Simolândia 9231 Professor 

Jamil 

5532 Caturaí 12907 Urutaí 13033 Santo 

Antônio de 

Goiás 

0 

Damianópolis 10342 Professor 

Jamil 

9219 Formoso 5490 Morro Agudo 

de Goiás 

12713 São Miguel do 

Passa Quatro 

12809 Serranópolis 0 

Sítio d'Abadia 10292 Santo Antônio 

de Goiás 

8818 Corumbá de 

Goiás 

5467 Cromínia 12421 Barretos 12599 Taquaral de 

Goiás 

0 

Vicentinópolis 10186 Mutunópolis 8801 Edéia 5315 Cumari 12159 Porteirão 12553 Terezópolis 

de Goiás 

0 

Cumari 10145 Porteirão 8788 Santa Rita do 

Novo Destino 

5311 São Luíz do 

Norte 

12104 Campos Belos 12475 
  

Estrela do 

Norte 

10082 Pires do Rio 8636 Barro Alto 5304 Professor 

Jamil 

12024 Portelândia 12217 
  

Gameleira de 

Goiás 

9852 Nova Glória 8589 Perolândia 5292 Campestre de 

Goiás 

11910 Colinas do Sul 12177 
  

Professor 

Jamil 

9832 Estrela do 

Norte 

8243 Santa Rosa de 

Goiás 

5204 Aragarças 11875 Novo Brasil 12056 
  

Avelinópolis 9715 Sanclerlândia 8036 Santo Antônio 

da Barra 

5114 Guarinos 11815 Cidade 

Ocidental 

11887 
  

Itaguaru 9666 Ivolândia 7998 Brazabrantes 5085 Aparecida do 

Rio Doce 

11730 Santo Antônio 

da Barra 

11829 
  

Nova Veneza 9566 Planaltina 7992 Hidrolina 5073 Mimoso de 

Goiás 

11639 Varjão 11659 
  

Campo Limpo 

de Goiás 

9558 Turvânia 7358 Cabeceiras 5032 Nova América 11605 Nova Iguaçu 

de Goiás 

11454 
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Nova América 9519 Santa Tereza 

de Goiás 

7227 Goiandira 4951 Caldazinha 11543 Abaetetuba 11051 
  

Guarani de 

Goiás 

9352 Aragoiânia 7186 Edealina 4870 Itauçu 11499 Alvorada do 

Norte 

10943 
  

Ceres 9238 Água Limpa 7155 São João da 

Paraúna 

4789 Estrela do 

Norte 

11310 Aloândia 10890 
  

Guaraíta 9167 Maurilândia 7042 Água Fria de 

Goiás 

4780 Carmo do Rio 

Verde 

11179 Rianápolis 10739 
  

São Miguel do 

Passa Quatro 

9023 Palminópolis 6826 Campestre de 

Goiás 

4780 Colinas do Sul 11177 Auriflama 10656 
  

Alvorada do 

Norte 

8771 Vila Propício 6671 Heitoraí 4732 Alexânia 10891 Diorama 10638 
  

Itauçu 8547 Israelândia 6364 Portelândia 4684 São Miguel do 

Passa Quatro 

10592 Divinópolis 

de Goiás 

10447 
  

Terezópolis 

de Goiás 

8477 Urutaí 6338 Leopoldo de 

Bulhões 

4670 Ceres 10523 Ipiranga de 

Goiás 

10286 
  

Itajá 8460 São Luíz do 

Norte 

6305 Inaciolândia 4625 Nova Veneza 9956 Campos 

Verdes 

10278 
  

Santa Rosa de 

Goiás 

8398 Cavalcante 6253 Ouvidor 4539 Santo Antônio 

de Goiás 

9855 Firminópolis 10253 
  

Caçu 8228 Rio Quente 6205 Monte Alegre 

de Goiás 

4451 Cidade 

Ocidental 

9764 Israelândia 10003 
  

Nerópolis 8060 Goianésia 6132 Guarinos 4428 Monte Alegre 

de Goiás 

9640 São João 

d`Aliança 

9968 
  

Monte Alegre 

de Goiás 

8050 Novo Brasil 5973 Alexânia 4221 Gameleira de 

Goiás 

9552 Nova Glória 9916 
  

Cidade 

Ocidental 

7959 Itaguaru 5939 Avelinópolis 4070 Cavalcante 9293 Aragarças 9518 
  

Cezarina 7944 Aloândia 5816 Alto 

Horizonte 

4033 Campo Limpo 

de Goiás 

9246 Sanclerlândia 9429 
  

Senador 

Canedo 

7943 Buritinópolis 5765 Gameleira de 

Goiás 

4007 Avelinópolis 9012 Santo Antônio 

de Goiás 

9336 
  

Santa Bárbara 

de Goiás 

7745 Trindade 5547 Araçu 3932 Ipiranga de 

Goiás 

8478 Santa Clara do 

Oeste 

9049 
  

Água Fria de 

Goiás 

7684 Nova Veneza 5428 Taquaral de 

Goiás 

3748 Alvorada do 

Norte 

8351 Turvânia 8906 
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Campos 

Verdes 

7603 Perolândia 5359 Nova Veneza 3742 Montividiu 8288 Mutunópolis 8891 
  

Maurilândia 7591 Abadia de 

Goiás 

5308 Campos Belos 3689 Campo Alegre 

de Goiás 

8273 Duartina 8756 
  

Corumbaíba 7398 Varjão 5286 Campo Alegre 

de Goiás 

3668 Nova Glória 8239 Perolândia 8536 
  

Rialma 7060 Hidrolina 5209 Santa Bárbara 

de Goiás 

3647 Campos 

Verdes 

8144 Estrela do 

Norte 

8407 
  

Araçu 6973 São Patrício 5170 Goiânia 3600 Itaguaru 8097 Colina 8154 
  

São Luíz do 

Norte 

6945 São Luís de 

Montes Belos 

5091 Cocalzinho de 

Goiás 

3564 Vicentinópolis 7979 Santa Rita do 

Novo Destino 

7937 
  

Davinópolis 6529 Santa Rita do 

Novo Destino 

5027 Panamá 3540 Cachoeira 

Dourada 

7919 Três Ranchos 7902 
  

Nova Roma 6488 Nova Iguaçu 

de Goiás 

4969 São João 

d`Aliança 

3465 Araçu 7808 Leopoldo de 

Bulhões 

7831 
  

Americano do 

Brasil 

6447 Vicentinópolis 4964 Alvorada do 

Norte 

3435 Santa Rosa de 

Goiás 

7575 Palminópolis 7715 
  

Cachoeira 

Dourada 

6404 Barro Alto 4858 Itaguaru 3432 Vila Boa 7551 Sales Oliveira 7515 
  

Goianápolis 6329 Jaupaci 4853 Ipiranga de 

Goiás 

3394 Rialma 7492 Mimoso de 

Goiás 

7421 
  

Cabeceiras 6198 Guarinos 4812 Nova América 3393 Guaraíta 7372 Caturaí 7333 
  

Santo Antônio 

de Goiás 

6131 Mimoso de 

Goiás 

4661 Estrela do 

Norte 

3368 Brazabrantes 7083 Cromínia 7064 
  

Adelândia 6118 Bom Jesus de 

Goiás 

4532 Ouro Verde 

de Goiás 

3364 Guarani de 

Goiás 

6989 Jaupaci 6918 
  

Alto 

Horizonte 

6018 Cromínia 4438 Posse 3307 Cabeceiras 6888 Vila Propício 6870 
  

Vila Boa 5990 Joviânia 4332 Castelândia 3304 Nova Roma 6756 Carmo do Rio 

Verde 

6690 
  

Edéia 5925 Santa Rosa de 

Goiás 

4268 Buriti de 

Goiás 

3292 Alto 

Horizonte 

6752 Ouro Verde 

de Goiás 

6672 
  

Montividiu do 

Norte 

5799 Marzagão 4148 Morro Agudo 

de Goiás 

3252 Terezópolis 

de Goiás 

6612 Marzagão 6637 
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Montividiu 5790 São João da 

Paraúna 

3943 Guaraíta 3209 Adelândia 6610 Alto 

Horizonte 

6198 
  

Aloândia 5780 Água Fria de 

Goiás 

3918 Goianira 3164 Senador 

Canedo 

6592 Amorinópolis 6184 
  

Divinópolis 

de Goiás 

5694 Cidade 

Ocidental 

3691 Cromínia 3162 Rianápolis 6591 Hidrolina 6152 
  

Campos Belos 5588 Ceres 3550 Carmo do Rio 

Verde 

3142 Aloândia 6509 Brazabrantes 6024 
  

Rianápolis 5444 Cachoeira de 

Goiás 

3537 Mairipotaba 3129 Americano do 

Brasil 

6209 Cavalcante 5929 
  

Damolândia 5400 Americano do 

Brasil 

3403 Planaltina 3038 Presidente 

Epitácio 

6153 Cardoso 5848 
  

Taquaral de 

Goiás 

5002 Cristianópolis 3403 Damolândia 2852 Taquaral de 

Goiás 

6068 Abadia de 

Goiás 

5758 
  

Alto Paraíso 

de Goiás 

4986 Avelinópolis 3370 Varjão 2850 Simolândia 6032 Rialma 5661 
  

Marzagão 4950 Nerópolis 3327 Guarani de 

Goiás 

2783 Damianópolis 5664 Fernandópolis 5577 
  

Simolândia 4601 Alto Paraíso 

de Goiás 

3301 Caldazinha 2714 Inaciolândia 5536 Cabeceiras 5498 
  

Goianira 4570 Ouro Verde 

de Goiás 

3237 Cachoeira de 

Goiás 

2618 Divinópolis 

de Goiás 

5319 Buritama 5461 
  

Santo Antônio 

do Descoberto 

4395 Araçu 3236 Aloândia 2614 Água Fria de 

Goiás 

5270 Barro Alto 5423 
  

Planaltina 4393 Goianira 3221 Santo Antônio 

do Descoberto 

2587 Goiandira 5240 Nerópolis 5423 
  

Vianópolis 4113 Moiporá 3135 Davinópolis 2586 Abadia de 

Goiás 

5154 Cristianópolis 5422 
  

Abadia de 

Goiás 

3994 Carmo do Rio 

Verde 

3055 Vicentinópolis 2576 Campos Belos 5128 Cocalzinho de 

Goiás 

5398 
  

Brazabrantes 3982 Jesúpolis 2885 Caturaí 2530 Nerópolis 5112 Edealina 5396 
  

Santo Antônio 

da Barra 

3960 Rialma 2817 São Patrício 2477 Santa Bárbara 

de Goiás 

5111 Terezópolis 

de Goiás 

5304 
  

Alexânia 3821 Edealina 2632 Divinópolis 

de Goiás 

2409 Ouvidor 5079 Bom Jesus de 

Goiás 

5226 
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Castelândia 3701 Caturaí 2597 Nova Glória 2245 Marzagão 4955 Campestre de 

Goiás 

5224 
  

Itaguari 3667 Amorinópolis 2581 Campinorte 2176 Itaguari 4870 Luís Antônio 5177 
  

Bonfinópolis 3641 Anhanguera 2572 Damianópolis 2148 Lagoa Santa 4834 Nova Veneza 5157 
  

Goiandira 3470 Cabeceiras 2569 Rialma 2122 Goianápolis 4720 Planaltina 5116 
  

Portelândia 3168 Castelândia 2524 Rio Quente 2008 Damolândia 4692 Itaguaru 5095 
  

Ouvidor 3132 Campo Limpo 

de Goiás 

2404 Goianápolis 1942 Cristianópolis 4297 Caldazinha 5020 
  

Buritinópolis 3075 Gameleira de 

Goiás 

2392 Alto Paraíso 

de Goiás 

1765 Heitoraí 4279 Guarinos 5020 
  

Paranaiguara 3023 Campestre de 

Goiás 

2371 Americano do 

Brasil 

1664 Planaltina 4166 Riolândia 5016 
  

Aparecida do 

Rio Doce 

3020 Damolândia 2369 Adelândia 1615 Santo Antônio 

do Descoberto 

3963 Gameleira de 

Goiás 

4962 
  

Heitoraí 2974 Brazabrantes 2079 Campo Limpo 

de Goiás 

1611 Porteirão 3764 Avelinópolis 4892 
  

Rio Quente 2746 Senador 

Canedo 

1996 Ceres 1533 Santo Antônio 

da Barra 

3706 Buritinópolis 4880 
  

São Patrício 2613 Goianápolis 1991 Rianápolis 1447 São Patrício 3564 Campo Limpo 

de Goiás 

4816 
  

Cristianópolis 2353 Morro Agudo 

de Goiás 

1961 Abadia de 

Goiás 

1432 Castelândia 3495 Moiporá 4788 
  

Perolândia 2315 Nova América 1843 Nerópolis 1415 Panamá 3477 Santa Rosa de 

Goiás 

4676 
  

Ipiranga de 

Goiás 

2296 Santo Antônio 

do Descoberto 

1778 Cristianópolis 1367 Goianira 3216 Ceres 4627 
  

Chapadão do 

Céu 

2262 Santa Bárbara 

de Goiás 

1639 Marzagão 1335 Chapadão do 

Céu 

2918 Araçu 4494 
  

Palmelo 2125 Buriti de 

Goiás 

1628 Senador 

Canedo 

1189 Rio Quente 2903 Murutinga do 

Sul 

4430 
  

São Simão 2012 Cocalzinho de 

Goiás 

1472 Jesúpolis 1171 Bonfinópolis 2893 Buriti de 

Goiás 

4288 
  

Porteirão 1750 Terezópolis 

de Goiás 

1470 Terezópolis 

de Goiás 

994 Sales 2350 Vicentinópolis 4203 
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Aparecida de 

Goiânia 

1501 Águas Lindas 

de Goiás 

895 São Miguel do 

Passa Quatro 

893 Buritinópolis 2330 São João da 

Paraúna 

4176 
  

Jesúpolis 1494 Teresina de 

Goiás 

887 Palmelo 653 Alto Paraíso 

de Goiás 

2250 Barbosa 4084 
  

Panamá 1348 Aparecida de 

Goiânia 

853 Buritinópolis 608 Perolândia 2108 Cachoeira de 

Goiás 

3920 
  

Inaciolândia 1339 Adelândia 764 Aparecida de 

Goiânia 

567 Limeira do 

Oeste 

2084 Santa Bárbara 

de Goiás 

3867 
  

Mambaí 1301 Guaraíta 748 Cavalcante 425 General 

Salgado 

2061 Jaborandi 3859 
  

Lagoa Santa 1060 Firminópolis 681 Bonfinópolis 417 Itupiranga 2012 Damolândia 3855 
  

Águas Lindas 

de Goiás 

1007 Damianópolis 596 Mambaí 338 Araçatuba 1980 Água Fria de 

Goiás 

3574 
  

Três Ranchos 968 Caldazinha 380 Anhanguera 326 Nova Aurora 1939 Goianira 3529 
  

Nova Aurora 936 Mambaí 334 Águas Lindas 

de Goiás 

194 Portelândia 1921 São Patrício 3249 
  

Anhanguera 864 Palmelo 255 Novo Gama 179 São João da 

Ponte 

1819 Castelândia 3246 
  

Teresina de 

Goiás 

701 Bonfinópolis 215 Três Ranchos 138 Abaetetuba 1774 Senador 

Canedo 

3119 
  

Novo Gama 599 Novo Gama 63 Valparaíso de 

Goiás 

21 Palmelo 1706 Santo Antônio 

do Aracanguá 

2862 
  

Valparaíso de 

Goiás 

88 
  

Teresina de 

Goiás 

13 Barretos 1590 Santo Antônio 

do Descoberto 

2858 
  

Brasília 9 
    

Buritama 1492 Americano do 

Brasil 

2792 
  

Fonte: AGRODEFESA (2021) 
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Tabela 26 - GTA e Animal Abate; Recria e Engorda no ano de 2020. 
recria (origem_2020) Engorda (origem_2020) Abate (origem_2020) Recria (destino_2020) Engorda (destino_2020) Abate (destino_2020) 

Município Total 

Animais 

Município Total 

Animais 

Município Total 

Animais 

Município Total 

Animais 

Município Total 

Animais 

Município Total 

Animais 

Total Geral 10118667 Total Geral 6617268 Total Geral 3086218 Total Geral 10118667 Total Geral 6617268 Total Geral 3086218 

Porangatu 354081 Morrinhos 272930 Nova Crixás 246098 Nova Crixás 383730 Nova Crixás 325722 Mozarlândia 539234 

Nova Crixás 285169 Nova Crixás 255471 Aruanã 126495 Porangatu 284439 Morrinhos 202461 Palmeiras de 

Goiás 

361850 

São Luís de 

Montes Belos 

239763 Rio Verde 218805 Jussara 110701 Jussara 225845 Mineiros 165662 Goiânia 208230 

Jussara 224342 São Miguel do 

Araguaia 

202205 Santa Helena 

de Goiás 

95745 Itapirapuã 155158 Rio Verde 153556 Mineiros 207364 

Cachoeira 

Alta 

208167 Goiatuba 162174 Mineiros 87176 Cachoeira 

Alta 

154989 São Miguel 

do Araguaia 

144578 Senador 

Canedo 

205894 

São Miguel do 

Araguaia 

202033 Caiapônia 158187 Formosa 80964 Montes 

Claros de 

Goiás 

137636 Jussara 135851 Inhumas 132635 

Itapirapuã 159581 Inhumas 149369 Rio Verde 78775 Jataí 134086 Cachoeira 

Alta 

124498 Santa Fé de 

Goiás 

132483 

Piracanjuba 149772 Mineiros 148054 São Miguel do 

Araguaia 

72162 Aruanã 132792 Caiapônia 121296 Cidade 

Ocidental 

127783 

Orizona 140338 Itajá 131455 Jataí 56797 Formosa 130837 Jataí 107241 Cachoeira 

Alta 

91706 

Fazenda Nova 137327 Cachoeira 

Alta 

115496 Montes Claros 

de Goiás 

49105 Fazenda 

Nova 

117431 Itajá 104236 Iporá 87430 

Jataí 135749 Quirinópolis 114615 Nazário 46520 Goiás 117162 Itarumã 103614 Goianira 85448 

Goiás 134830 Araguapaz 110047 Mundo Novo 45431 Orizona 116604 Porangatu 102952 Porangatu 78614 

Montes Claros 

de Goiás 

133617 Mozarlândia 109457 Itapirapuã 44643 Doverlândia 113544 Aruanã 100921 Itauçu 74402 

Formosa 125536 Serranópolis 109138 Mozarlândia 42269 Niquelândia 112745 Quirinópolis 98018 Aporé 52910 

Doverlândia 124885 Itarumã 106343 Goiatuba 42045 Crixás 112501 Mozarlândia 95661 Luziânia 51099 

Crixás 122164 Bela Vista de 

Goiás 

100774 Pires do Rio 39625 Piranhas 110226 Itumbiara 91050 Novo Gama 47473 
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Piranhas 122055 Aruanã 100242 Itaberaí 37708 Faina 106142 Santa Helena 

de Goiás 

90325 Hidrolândia 41315 

Iporá 119797 Jataí 92221 Luziânia 37315 Bom Jardim 

de Goiás 

105584 Goiatuba 89442 Anápolis 38939 

Pontalina 115352 Faina 91363 Doverlândia 34203 Mineiros 103926 Serranópolis 88976 Buriti Alegre 38119 

Niquelândia 113463 Jussara 87475 Porangatu 31923 Luziânia 102687 Mundo Novo 76629 Brasília 31922 

Luziânia 109893 Catalão 84157 Goiás 31906 Itarumã 101412 Formosa 75344 Rio Verde 31683 

Bom Jardim 

de Goiás 

105529 Itumbiara 83566 Quirinópolis 31674 Araguapaz 101189 Araguapaz 73295 Nova Veneza 31120 

Quirinópolis 104855 Mundo Novo 81995 Ipameri 31445 Bela Vista de 

Goiás 

99627 Faina 70248 Formosa 28628 

Palmeiras de 

Goiás 

103417 Mara Rosa 78486 Caiapônia 31181 Piracanjuba 95118 Itaberaí 68667 Sanclerlândia 28160 

Faina 102146 Corumbaíba 77044 Padre 

Bernardo 

29246 Britânia 94849 Corumbaíba 64999 Jussara 26618 

Bela Vista de 

Goiás 

99936 Trombas 75162 Itarumã 28652 Caiapônia 92794 Inhumas 63397 Caçu 21420 

Caiapônia 99035 Piracanjuba 72670 Goianésia 27088 Mozarlândia 89498 Caçu 63160 Jaraguá 20862 

Itarumã 93563 Caçu 67521 Cachoeira 

Alta 

26523 Arenópolis 86589 Catalão 62791 Aurilândia 20825 

Mineiros 92783 Iaciara 66284 Paraúna 26070 Pontalina 86151 Buriti Alegre 59132 Goianésia 19196 

Anicuns 89177 Porangatu 65379 Britânia 25867 Palmeiras de 

Goiás 

83617 Iaciara 58245 Caiapônia 17913 

Aruanã 88174 Doverlândia 62203 Santa Fé de 

Goiás 

24744 Anicuns 82826 Bela Vista de 

Goiás 

58196 Anicuns 17381 

Arenópolis 87236 Abadiânia 60724 Piracanjuba 24391 Jaraguá 82225 Doverlândia 56494 Indiara 14708 

Britânia 86649 Buriti Alegre 59332 Caçu 24241 Inhumas 78346 Minaçu 52176 São Miguel 

do Araguaia 

12488 

Goianésia 85618 Paranaiguara 56827 Iaciara 24141 Mara Rosa 74647 Mara Rosa 49721 Pires do Rio 11936 

Rianápolis 84455 Minaçu 55011 Morrinhos 23503 Iporá 74274 Itapirapuã 49695 Rianápolis 10628 

Campinorte 83373 Piranhas 54970 Cristalina 22772 Novo Brasil 73851 Paranaiguara 48776 Posse 9216 

Goiânia 80432 Paraúna 54441 Aporé 22739 Mundo Novo 71825 Paraúna 45962 Sertãozinho 8108 



 
266 

 

Itapuranga 78939 Campinorte 53828 Palmeiras de 

Goiás 

21592 Goianésia 71667 Piracanjuba 43452 Itumbiara 8031 

Catalão 78907 Itaberaí 52135 São Luís de 

Montes Belos 

21451 Padre 

Bernardo 

71660 Goiás 43052 Rialma 7875 

Rubiataba 76844 Bom Jardim 

de Goiás 

47162 Itajá 20962 Goiânia 71555 Ipameri 42086 Perolândia 7310 

Ipameri 76828 Goiânia 47022 Matrinchã 20288 Ipameri 69472 Goiânia 41163 Quirinópolis 6736 

Mara Rosa 75390 Flores de 

Goiás 

46425 Anicuns 20068 Jandaia 69428 Flores de 

Goiás 

40952 Promissão 6665 

Uruana 75115 Crixás 44594 Bom Jardim 

de Goiás 

19965 Morrinhos 65671 Montes 

Claros de 

Goiás 

40894 Jataí 6141 

Jaraguá 74638 Cristalina 43634 Serranópolis 19837 Paraúna 65089 Bom Jardim 

de Goiás 

40819 Nazário 6132 

Aporé 74515 Formoso 43614 Bela Vista de 

Goiás 

19568 Iaciara 64814 Crixás 40359 Caldas Novas 5505 

Uruaçu 72667 Jaraguá 41273 Itumbiara 19453 Itapuranga 62462 Trombas 39681 Silvânia 5441 

Anápolis 70956 Santa 

Terezinha de 

Goiás 

40974 Araguapaz 19403 Itaberaí 61928 Piranhas 39644 Morrinhos 5286 

Jandaia 69751 Goiás 40452 Novo Brasil 19262 Pires do Rio 61906 Matrinchã 38000 José 

Bonifácio 

5147 

Araguapaz 67290 Formosa 40148 Aparecida do 

Rio Doce 

18640 Pirenópolis 61761 Cristalina 36883 Ipameri 4942 

Iaciara 63839 Vianópolis 40088 Jaraguá 17691 Catalão 59791 Jaraguá 36485 Pirenópolis 4927 

Rio Verde 63781 Matrinchã 40024 Piranhas 17360 Caçu 58404 Nova Roma 35065 Uruaçu 3772 

Inhumas 63768 São 

Domingos 

39843 Paranaiguara 17357 Ivolândia 55704 Niquelândia 34879 Santa Helena 

de Goiás 

3562 

Novo Brasil 63231 Monte Alegre 

de Goiás 

39744 Inhumas 17008 Aporé 55344 Monte Alegre 

de Goiás 

34797 Piracanjuba 3539 

Santa 

Terezinha de 

Goiás 

61412 Campinaçu 38073 Bonópolis 15733 Firminópolis 54185 Abadiânia 34214 Bom Jesus de 

Goiás 

2807 

Mozarlândia 60793 Itapirapuã 37722 Montividiu 15720 Nazário 53607 Formoso 32547 São Simão 2794 



 
267 

 

Firminópolis 59789 Montes Claros 

de Goiás 

36528 Fazenda Nova 15185 Pilar de 

Goiás 

52247 Nazário 32347 Bela Vista de 

Goiás 

2203 

Pilar de Goiás 58281 Nova Roma 36340 Crixás 14946 Leopoldo de 

Bulhões 

51164 Uruaçu 32249 Pontalina 2092 

Pirenópolis 58161 Ipameri 35913 Santa Tereza 

de Goiás 

13903 Mossâmedes 51005 Pires do Rio 31221 Minaçu 2053 

Paraúna 56959 Iporá 34752 Guapó 13861 Amaralina 49005 Aporé 31125 Corumbaíba 1758 

Morrinhos 53556 Aragarças 34649 Maurilândia 13685 Novo 

Planalto 

48998 Britânia 31006 Rubiataba 1707 

Baliza 52944 Palestina de 

Goiás 

33669 Mimoso de 

Goiás 

13639 Cristalina 48247 Hidrolândia 30827 Paranaiguara 1349 

Mossâmedes 52140 Padre 

Bernardo 

33349 Jandaia 13252 Petrolina de 

Goiás 

47421 Goianésia 30643 Iaciara 1254 

Petrolina de 

Goiás 

51801 Aporé 32549 Cidade 

Ocidental 

13074 Baliza 46161 Silvânia 30195 Niquelândia 1021 

Caçu 51479 Lagoa Santa 31750 Orizona 12799 Bonópolis 45347 Santa 

Terezinha de 

Goiás 

29675 Jales 994 

Novo Planalto 49933 Leopoldo de 

Bulhões 

30868 Trindade 12079 Anápolis 44832 Palestina de 

Goiás 

29442 Vianópolis 891 

Padre 

Bernardo 

49420 Edéia 30839 Santa Rita do 

Araguaia 

11798 Hidrolândia 43989 Baliza 28786 Estrela 

D'Oeste 

868 

Guapó 49238 Santa Fé de 

Goiás 

29066 Indiara 11162 Aragarças 43767 Vianópolis 28651 Piracicaba 794 

Cocalzinho de 

Goiás 

48885 Indiara 28269 São Luíz do 

Norte 

11020 Guapó 43349 Aparecida do 

Rio Doce 

27242 Barretos 676 

Ivolândia 48299 Niquelândia 26525 Arenópolis 10726 Diorama 42339 Anicuns 26454 Aparecida de 

Goiânia 

662 

Pires do Rio 47956 Bonópolis 26267 Porteirão 10683 Aurilândia 39363 São 

Domingos 

26431 Itapuranga 594 

Bonópolis 47753 Goiandira 25308 Hidrolândia 10585 Goiatuba 38892 Caldas Novas 26309 Chapadão do 

Céu 

582 

Itaberaí 47137 São Simão 25213 Flores de 

Goiás 

10222 Campinorte 38887 Panamá 26206 Crixás 519 

Santa Isabel 46986 Posse 24792 Ivolândia 10145 Mutunópolis 38770 Campinorte 25805 Goiandira 519 
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Nazário 45700 Campo Alegre 

de Goiás 

24486 Pontalina 10134 Flores de 

Goiás 

38697 Luziânia 25737 Inaciolândia 504 

Hidrolândia 45307 Uruaçu 23857 Aurilândia 10037 Itajá 36163 Lagoa Santa 25265 Carmo do 

Rio Verde 

404 

Indiara 44289 Uirapuru 23339 Santa Isabel 9971 Córrego do 

Ouro 

36138 Campinaçu 24984 Mara Rosa 362 

Diorama 44163 Montividiu do 

Norte 

21484 Faina 9786 Posse 35934 São Simão 24691 Gouvelândia 318 

Amaralina 42702 Aparecida do 

Rio Doce 

20842 Iporá 9673 Minaçu 35630 Indiara 24421 Ceres 268 

Santa Tereza 

de Goiás 

42702 Goianésia 20727 Niquelândia 9670 Formoso 35119 Goiandira 24125 Leopoldo de 

Bulhões 

247 

Serranópolis 42238 Chapadão do 

Céu 

20111 Água Limpa 9654 Itapaci 34160 Amaralina 24124 Goianápolis 166 

Varjão 41001 Novo Planalto 19352 Itaguari 9480 Montividiu 

do Norte 

33993 São Luís de 

Montes Belos 

24005 Lençóis 

Paulista 

124 

Cristalina 40624 Cumari 19343 Moiporá 9205 Nova Iguaçu 

de Goiás 

33648 Montividiu 23678 Miguel 

Calmon 

120 

Mutunópolis 39977 Rianápolis 19198 Novo Planalto 9080 Itumbiara 33377 Alvorada 23631 São José do 

Rio Preto 

118 

São 

Domingos 

39529 Amaralina 18940 Pilar de Goiás 8912 Paranaiguara 32566 Santa Fé de 

Goiás 

23384 Orizona 97 

Itapaci 39376 Baliza 18788 Silvânia 8801 Cocalzinho 

de Goiás 

32311 Orizona 23352 Nova 

América 

77 

Mundo Novo 38376 Silvânia 18543 Mara Rosa 8760 Cumari 32052 Itapuranga 23132 Ipuã 63 

Posse 38247 Itapuranga 18514 Gouvelândia 8758 Buriti de 

Goiás 

31854 Edéia 23072 Capim 

Grosso 

60 

Aurilândia 36994 Uruana 17600 Corumbaíba 8528 Palestina de 

Goiás 

31606 Iporá 23036 Ipiranga de 

Goiás 

58 

Silvânia 36733 Acreúna 17522 Mossâmedes 8465 Buriti Alegre 31094 Montividiu 

do Norte 

22350 Araguari 56 

Sanclerlândia 36481 Panamá 17463 Sanclerlândia 8314 Matrinchã 30969 Pirenópolis 22194 Goiatuba 53 

Trindade 35852 Caldas Novas 17151 Firminópolis 8217 Abadiânia 30562 Padre 

Bernardo 

21883 Itaberaí 47 
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Cumari 35553 Britânia 16999 Catalão 8184 Monte Alegre 

de Goiás 

29851 Água Limpa 21836 São Patrício 44 

Córrego do 

Ouro 

35490 Campos Belos 16823 Itapuranga 8158 Moiporá 29694 Uruana 21152 Panamá 32 

Montividiu do 

Norte 

35444 Mossâmedes 16529 Abadiânia 8091 Amorinópolis 29347 Pontalina 20864 Flores de 

Goiás 

22 

Vila Propício 33540 Orizona 16371 Aragoiânia 7651 Itauçu 28653 Cumari 20434 Padre 

Bernardo 

20 

Nova Glória 32510 Alvorada do 

Norte 

16325 Turvelândia 7608 Israelândia 27454 Leopoldo de 

Bulhões 

20039 Nova Glória 15 

Nova Iguaçu 

de Goiás 

31667 Nova Aurora 16232 Cezarina 7480 Indiara 25364 Campo 

Alegre de 

Goiás 

19940 Baliza 14 

Formoso 31578 Pires do Rio 15840 Mutunópolis 7419 Paraíso do 

Tocantins 

25158 Santa Isabel 19544 Gameleira de 

Goiás 

14 

Corumbá de 

Goiás 

30446 Hidrolândia 15641 Santa 

Terezinha de 

Goiás 

7324 Guarani de 

Goiás 

24589 Palmeiras de 

Goiás 

19227 Cristianópolis 13 

Itauçu 30438 Montividiu 15505 Palestina de 

Goiás 

7102 Davinópolis 24236 Anápolis 18922 Goiás 5 

Flores de 

Goiás 

29881 Palmeiras de 

Goiás 

15256 Urutaí 7040 Água Limpa 23704 Jandaia 17526 Campinorte 4 

Moiporá 29770 Itauçu 14545 Acreúna 6992 Palminópolis 22351 Itauçu 17432 Varjão 3 

Palestina de 

Goiás 

29313 Itaguari 14130 Córrego do 

Ouro 

6987 Corumbá de 

Goiás 

22167 Bonópolis 17394 Portelândia 2 

Santa Fé de 

Goiás 

28941 Firminópolis 13723 Nova Roma 6868 Campestre de 

Goiás 

22056 Fazenda 

Nova 

17323 
  

Buriti de 

Goiás 

28156 Guapó 13681 Itauçu 6709 Mairipotaba 21850 Posse 17320 
  

Leopoldo de 

Bulhões 

28062 Cezarina 12669 São 

Domingos 

6681 Bálsamo 20496 Cachoeira 

Dourada 

17072 
  

Minaçu 27493 Anápolis 12596 Baliza 6604 Jaupaci 20002 Uirapuru 16858 
  

Uirapuru 27395 Fazenda Nova 12508 Israelândia 6572 Barro Alto 18890 Arenópolis 15712 
  

Buriti Alegre 27268 Vila Boa 12420 Uruaçu 6499 Caturaí 18836 Itaguari 15519 
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Carmo do Rio 

Verde 

26855 Arenópolis 12381 Turvânia 6448 Gouvelândia 18821 Aragarças 15240 
  

Amorinópolis 26798 Aurilândia 12281 Pirenópolis 6412 Ouro Verde 

de Goiás 

18819 Ouvidor 14654 
  

Palminópolis 26278 Cachoeira 

Dourada 

11773 Rubiataba 6396 Aparecida do 

Rio Doce 

18650 Santa Clara 

do Oeste 

14497 
  

Barro Alto 25999 Alexânia 11650 Santa Cruz de 

Goiás 

6396 Carmo do 

Rio Verde 

18549 Guapó 14244 
  

Aragarças 25834 Taquaral de 

Goiás 

11320 Amaralina 6321 Campinaçu 18448 Petrolina de 

Goiás 

14201 
  

Monte Alegre 

de Goiás 

25663 Ouvidor 11281 Amorinópolis 5965 Guarinos 18376 Firminópolis 14183 
  

Matrinchã 24773 Gouvelândia 11097 Buriti Alegre 5794 Alexânia 18367 Acreúna 14026 
  

Água Limpa 24592 Santa Helena 

de Goiás 

11054 São Simão 5657 Cabeceiras 17801 Marzagão 13962 
  

Jaupaci 24557 Água Limpa 10799 Anápolis 5489 Alvorada do 

Norte 

17025 Mossâmedes 13755 
  

Caturaí 24214 Mutunópolis 10743 Cachoeira 

Dourada 

5485 Estrela do 

Norte 

16789 Trindade 13690 
  

Guarani de 

Goiás 

24070 Pirenópolis 10665 Joviânia 5439 Hidrolina 16783 Paraíso do 

Tocantins 

13510 
  

Santa Rita do 

Novo Destino 

23818 Inaciolândia 10660 Chapadão do 

Céu 

5327 Edéia 16338 Davinópolis 13179 
  

Turvânia 23594 Guarani de 

Goiás 

10563 Cumari 5260 Corumbaíba 16211 Cezarina 13046 
  

Trombas 23202 Itaguaru 10235 Alexânia 5036 Goiandira 16113 Ivolândia 12908 
  

Santa Cruz de 

Goiás 

22568 Santa Rita do 

Araguaia 

10117 Caldas Novas 4993 Mimoso de 

Goiás 

15537 Nova Aurora 12661 
  

Goiatuba 22409 São Francisco 

de Goiás 

10066 Perolândia 4957 Caldas Novas 15342 Chapadão do 

Céu 

12542 
  

São Francisco 

de Goiás 

22351 Pilar de Goiás 10054 Ouvidor 4921 Aragoiânia 15100 Colina 12468 
  

Davinópolis 22224 Ivolândia 9801 Minaçu 4613 Edealina 15005 Novo 

Planalto 

12402 
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Itumbiara 22206 Trindade 9706 Vila Boa 4586 Campo 

Alegre de 

Goiás 

14980 Joviânia 12159 
  

Colinas do Sul 22107 Portelândia 9661 Itapaci 4533 Nova Veneza 14835 Santa Tereza 

de Goiás 

12078 
  

Alexânia 21859 Heitoraí 9325 Cocalzinho de 

Goiás 

4513 Cezarina 14673 Inaciolândia 12068 
  

Sítio d'Abadia 21779 Córrego do 

Ouro 

9318 Sítio d'Abadia 4489 Montividiu 14642 Campos 

Belos 

11775 
  

Campo Alegre 

de Goiás 

21692 Pontalina 9187 Bom Jesus de 

Goiás 

4432 Ceres 14515 Barretos 11621 
  

Goiandira 21214 Campos 

Verdes 

9097 Uruana 4420 Nova Glória 14159 Turvelândia 11568 
  

Mairipotaba 21043 Vila Propício 8999 Palminópolis 4380 Planaltina 13121 Sítio 

d'Abadia 

11322 
  

São Miguel do 

Passa Quatro 

21011 Diorama 8590 Buriti de 

Goiás 

4373 Nova 

América 

12629 Vila Propício 11317 
  

Abadiânia 20827 Divinópolis 

de Goiás 

8532 Edealina 4326 Morro Agudo 

de Goiás 

12529 Estrela do 

Norte 

11234 
  

Nova Veneza 20754 Davinópolis 8429 Vila Propício 4281 Lagoa Santa 12497 Santa Cruz de 

Goiás 

11233 
  

Israelândia 20726 Porteirão 8383 Petrolina de 

Goiás 

4266 Bom Jesus de 

Goiás 

12309 Turvânia 11136 
  

Guarinos 20234 Marzagão 8290 Vianópolis 4248 Acreúna 12293 Gouvelândia 10871 
  

Campestre de 

Goiás 

20085 Santo Antônio 

de Goiás 

8214 Brazabrantes 4209 Cavalcante 12030 Alexânia 10819 
  

Urutaí 19731 Perolândia 8169 Diorama 4178 Avelinópolis 11936 Vila Boa 10792 
  

Ouro Verde 

de Goiás 

19524 Sítio d'Abadia 8018 Nova Iguaçu 

de Goiás 

4142 Aloândia 11853 Alvorada do 

Norte 

10765 
  

São João 

d`Aliança 

19329 Santa Cruz de 

Goiás 

7802 Água Fria de 

Goiás 

4081 Caldazinha 11796 Portelândia 10715 
  

Hidrolina 18690 Anicuns 7670 Lagoa Santa 4039 Maurilândia 11607 Pilar de 

Goiás 

10547 
  

Professor 

Jamil 

18354 Luziânia 7551 Montividiu do 

Norte 

3812 Araçu 11423 Aurilândia 10488 
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Edealina 18248 Petrolina de 

Goiás 

7428 Corumbá de 

Goiás 

3796 Campos 

Verdes 

11357 Estrela 

D'Oeste 

10477 
  

Bom Jesus de 

Goiás 

18062 Turvânia 7281 Campestre de 

Goiás 

3769 Ouvidor 11284 São 

Francisco de 

Goiás 

10474 
  

Vianópolis 16396 Santa Tereza 

de Goiás 

7232 Portelândia 3754 Alto 

Horizonte 

11148 Santa Rita do 

Araguaia 

10380 
  

Caldas Novas 15937 Jandaia 7218 São Francisco 

de Goiás 

3751 Nova Roma 11127 Guarani de 

Goiás 

10169 
  

Alvorada do 

Norte 

15568 Santo Antônio 

da Barra 

7140 São João da 

Paraúna 

3742 Cromínia 11096 Cidade 

Ocidental 

10128 
  

Morro Agudo 

de Goiás 

15135 Joviânia 6787 Trombas 3723 Gameleira de 

Goiás 

10994 Perolândia 10128 
  

Cromínia 15095 Planaltina 6725 Santo Antônio 

da Barra 

3615 Campos 

Belos 

10573 Rio Quente 9981 
  

Ceres 15052 Turvelândia 6634 Inaciolândia 3600 Joviânia 10495 Taquaral de 

Goiás 

9783 
  

Santa Rita do 

Araguaia 

14931 São Luís de 

Montes Belos 

6478 Campo Alegre 

de Goiás 

3525 Ipiranga de 

Goiás 

10447 Pereira 

Barreto 

9738 
  

Cavalcante 14811 Varjão 6350 Cabeceiras 3522 Adelândia 10161 Mutunópolis 9553 
  

Gouvelândia 14768 Palminópolis 6178 Gameleira de 

Goiás 

3437 Água Fria de 

Goiás 

10155 Urutaí 9348 
  

São Simão 14669 Simolândia 6172 Alvorada do 

Norte 

3380 Abadia de 

Goiás 

9999 Heitoraí 9285 
  

Campos Belos 14627 Professor 

Jamil 

6004 Edéia 3122 Colinas do 

Sul 

9610 Varjão 9157 
  

Mimoso de 

Goiás 

14551 Estrela do 

Norte 

5880 Heitoraí 3111 Campo 

Limpo de 

Goiás 

9407 Divinópolis 

de Goiás 

9056 
  

Estrela do 

Norte 

14432 Novo Brasil 5856 Barro Alto 3109 Cidade 

Ocidental 

9406 Porteirão 8982 
  

Vila Boa 14171 Três Ranchos 5767 Professor 

Jamil 

3108 Nerópolis 8633 Ipiguá 8838 
  

Itajá 14098 Urutaí 5711 Campos 

Verdes 

3077 Brazabrantes 8590 Aragoiânia 8588 
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Planaltina 13637 Carmo do Rio 

Verde 

5696 Hidrolina 3063 Damianópolis 8562 Nova Iguaçu 

de Goiás 

8552 
  

Turvelândia 13311 Cavalcante 5529 Santa Rita do 

Novo Destino 

3020 Divinópolis 

de Goiás 

8509 Rianápolis 8455 
  

Cachoeira de 

Goiás 

13272 Campestre de 

Goiás 

5311 Santa Bárbara 

de Goiás 

2961 Americano 

do Brasil 

8373 Santo 

Antônio de 

Goiás 

8426 
  

Cabeceiras 13078 Santa Isabel 5230 Avelinópolis 2914 Cristianópolis 8158 Cardoso 8345 
  

Acreúna 12862 Rio Quente 5111 Alto 

Horizonte 

2909 Inaciolândia 8081 Nova Veneza 8011 
  

São João da 

Paraúna 

12454 Israelândia 4975 Planaltina 2908 Damolândia 7822 Córrego do 

Ouro 

7896 
  

Alto 

Horizonte 

12373 Araçu 4638 Uirapuru 2863 Cachoeira de 

Goiás 

7498 Itaguaru 7857 
  

Avelinópolis 12295 Barro Alto 4610 Simolândia 2804 Nova Aurora 6859 Santo 

Antônio da 

Barra 

7589 
  

Aragoiânia 11857 Mairipotaba 4564 Goiandira 2674 Cachoeira 

Dourada 

6797 Novo Brasil 7580 
  

Gameleira de 

Goiás 

11836 Água Fria de 

Goiás 

4521 Jaupaci 2565 Itaguari 6664 Simolândia 7390 
  

Campinaçu 11822 Corumbá de 

Goiás 

4514 Castelândia 2506 Guaraíta 6654 Rubiataba 7379 
  

Corumbaíba 11447 Colinas do Sul 4353 Araçu 2495 Portelândia 6636 Campos 

Verdes 

7305 
  

Divinópolis 

de Goiás 

11436 Alto 

Horizonte 

4316 Santa Rosa de 

Goiás 

2484 Heitoraí 6339 Diorama 7261 
  

Araçu 11304 Nazário 4314 Varjão 2459 Itaguaru 5642 Corumbá de 

Goiás 

7198 
  

Paranaiguara 11278 Edealina 4176 Goiânia 2444 Perolândia 4878 Sales 

Oliveira 

7091 
  

Ipiranga de 

Goiás 

11034 São Miguel do 

Passa Quatro 

4163 Caldazinha 2411 Marzagão 4840 Cocalzinho 

de Goiás 

7017 
  

Joviânia 10852 São Patrício 4053 Aragarças 2405 Goianira 4682 Mimoso de 

Goiás 

6881 
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Nova América 10723 Nova Glória 3938 Cristianópolis 2385 Chapadão do 

Céu 

4584 Caturaí 6822 
  

Caldazinha 10597 Guarinos 3835 Taquaral de 

Goiás 

2317 Panamá 4573 Duartina 6725 
  

Aparecida do 

Rio Doce 

10489 Rubiataba 3795 Itaguaru 2299 Buritinópolis 3786 Palminópolis 6687 
  

Ouvidor 10293 Hidrolina 3656 Guarani de 

Goiás 

2262 Goianápolis 3714 São Miguel 

do Passa 

Quatro 

6671 
  

Santa Helena 

de Goiás 

9985 Santa Rosa de 

Goiás 

3599 Panamá 2179 Jesúpolis 3575 Maurilândia 6391 
  

Santa Bárbara 

de Goiás 

9980 Avelinópolis 3525 Carmo do Rio 

Verde 

2167 Castelândia 3520 Sud 

Mennucci 

6257 
  

Terezópolis 

de Goiás 

9768 Cocalzinho de 

Goiás 

3472 Guaraíta 2132 Frutal 3397 Frutal 6171 
  

Abadia de 

Goiás 

9739 Ouro Verde 

de Goiás 

3423 Aloândia 2114 Igaratinga 3175 Aloândia 6167 
  

Aloândia 9680 Abadia de 

Goiás 

3339 Campinorte 2094 Alto Paraíso 

de Goiás 

2952 Professor 

Jamil 

6049 
  

Campos 

Verdes 

9613 Buritinópolis 3333 Colinas do Sul 2082 Porteirão 2470 Ouro Verde 

de Goiás 

5986 
  

Adelândia 9424 Nova Iguaçu 

de Goiás 

3219 Damolândia 2080 Aparecida de 

Goiânia 

2437 Abadia de 

Goiás 

5923 
  

São Luíz do 

Norte 

9248 Nova Veneza 3081 Santo Antônio 

de Goiás 

2058 Pereira 

Barreto 

2312 Alto 

Horizonte 

5919 
  

Água Fria de 

Goiás 

9200 São João 

d`Aliança 

3077 Posse 2019 Mambaí 2199 Colinas do 

Sul 

5877 
  

Santo Antônio 

de Goiás 

9188 Ceres 2965 Nova Veneza 2008 Barretos 2163 Amorinópolis 5783 
  

Damolândia 9107 Amorinópolis 2758 Mairipotaba 1941 Bonfinópolis 2158 Carmo do 

Rio Verde 

5744 
  

Edéia 9015 Jaupaci 2730 Campinaçu 1935 Pitangueiras 2097 Araçu 5632 
  

Nerópolis 9006 Cachoeira de 

Goiás 

2587 Santo Antônio 

do Descoberto 

1903 Piraquê 2034 Gameleira de 

Goiás 

5566 
  

Campo Limpo 

de Goiás 

8976 Senador 

Canedo 

2538 Damianópolis 1857 Anhanguera 1657 Campestre de 

Goiás 

5201 
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Simolândia 8766 Aragoiânia 2437 Rianápolis 1840 Palmelo 1618 Israelândia 5135 
  

Santa Rosa de 

Goiás 

8720 Caturaí 2417 Goianápolis 1817 Morro Agudo 1494 Cavalcante 5130 
  

Vicentinópolis 8673 Santa Rita do 

Novo Destino 

2357 Ouro Verde 

de Goiás 

1780 Pederneiras 1086 São Luíz do 

Norte 

4855 
  

Damianópolis 8133 Bom Jesus de 

Goiás 

2314 Americano do 

Brasil 

1714 General 

Salgado 

1066 Mairipotaba 4827 
  

Guaraíta 8118 Buriti de 

Goiás 

2257 Divinópolis 

de Goiás 

1664 Mogi Mirim 1025 Buritama 4785 
  

Cidade 

Ocidental 

8105 Goianápolis 2227 Formoso 1621 Araguaçu 832 Planaltina 4781 
  

Portelândia 8024 Campo Limpo 

de Goiás 

2144 Nova América 1618 Guará 780 Moiporá 4761 
  

Cristianópolis 7879 Nerópolis 2088 Vicentinópolis 1613 Brasília 762 Edealina 4637 
  

Americano do 

Brasil 

7654 São João da 

Paraúna 

2011 São Patrício 1611 Novo Gama 762 Jaborandi 4619 
  

Nova Roma 7310 Goianira 2007 Ceres 1570 Colina 754 Murutinga do 

Sul 

4564 
  

Brazabrantes 7280 Terezópolis 

de Goiás 

1928 Cromínia 1446 Pedranópolis 730 Alto Alegre 4502 
  

Rialma 7065 Sanclerlândia 1906 Guarinos 1437 Acajutiba 631 Hidrolina 4337 
  

Cezarina 7057 Americano do 

Brasil 

1873 Nova Aurora 1406 Lagoa da 

Confusão 

522 Santa Rosa 

de Goiás 

4203 
  

Alto Paraíso 

de Goiás 

6886 Maurilândia 1869 Monte Alegre 

de Goiás 

1394 Novo Alegre 479 Jaupaci 4178 
  

Inaciolândia 6621 Castelândia 1848 Adelândia 1300 Estrela 

D'Oeste 

463 Bom Jesus de 

Goiás 

4121 
  

Taquaral de 

Goiás 

6538 Bonfinópolis 1712 Leopoldo de 

Bulhões 

1293 Colômbia 449 Caldazinha 4107 
  

Montividiu 6495 Rialma 1702 Abadia de 

Goiás 

1220 Guzolândia 439 São João da 

Paraúna 

4069 
  

São Patrício 6179 Moiporá 1656 Cachoeira de 

Goiás 

1188 Monte Alegre 

do Sul 

432 Barro Alto 4050 
  

Santo Antônio 

do Descoberto 

5998 Morro Agudo 

de Goiás 

1609 Caturaí 1099 Guarantã 399 Três Ranchos 3895 
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Goianira 5916 Cabeceiras 1574 Senador 

Canedo 

1071 Almas 387 Ceres 3796 
  

Santo Antônio 

da Barra 

5774 Caldazinha 1565 Estrela do 

Norte 

1057 Barra do 

Garças 

378 São João 

d`Aliança 

3766 
  

Senador 

Canedo 

5739 Jesúpolis 1519 Goianira 1021 Brejo Grande 

do Araguaia 

370 Nova Glória 3763 
  

Maurilândia 5663 Vicentinópolis 1424 Jesúpolis 897 Formoso do 

Araguaia 

336 Santa Rita do 

Novo Destino 

3702 
  

Goianápolis 5360 Santa Bárbara 

de Goiás 

1337 Davinópolis 874 Jaborandi 326 São Patrício 3696 
  

Nova Aurora 5209 Itapaci 1318 Morro Agudo 

de Goiás 

864 Cocalinho 321 Cristianópolis 3674 
  

Chapadão do 

Céu 

5104 Cristianópolis 1308 São João 

d`Aliança 

796 Paranaíba 310 Água Fria de 

Goiás 

3661 
  

Marzagão 5022 Santo Antônio 

do Descoberto 

1288 Marzagão 793 Gastão 

Vidigal 

292 Itapaci 3593 
  

Heitoraí 4932 Nova América 1268 Nerópolis 784 Gurupi 283 Guarinos 3480 
  

Itaguaru 4529 Brazabrantes 1261 Rialma 783 Itapura 283 Senador 

Canedo 

3386 
  

Cachoeira 

Dourada 

4369 Guaraíta 1229 Campo Limpo 

de Goiás 

765 Pacajá 280 Buriti de 

Goiás 

3359 
  

Três Ranchos 4296 Cromínia 1223 São Miguel do 

Passa Quatro 

735 Alto Parnaíba 270 Nerópolis 3349 
  

Jesúpolis 3927 Aparecida de 

Goiânia 

1117 Ipiranga de 

Goiás 

656 Floresta do 

Araguaia 

260 Damolândia 3291 
  

Buritinópolis 3824 Gameleira de 

Goiás 

1106 Rio Quente 622 Monte Alegre 

de Minas 

252 Luís Eduardo 

Magalhães 

3040 
  

Rio Quente 3595 Damianópolis 975 Alto Paraíso 

de Goiás 

616 Guiratinga 246 Santa 

Bárbara de 

Goiás 

2997 
  

Perolândia 3045 Ipiranga de 

Goiás 

963 Nova Glória 599 Corrente 239 Goianira 2889 
  

Panamá 2593 Mimoso de 

Goiás 

954 Buritinópolis 363 Grajaú 231 Avelinópolis 2861 
  

Castelândia 2451 São Luíz do 

Norte 

859 Terezópolis 

de Goiás 

310 Palmeirópolis 224 Cromínia 2823 
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Palmelo 2195 Teresina de 

Goiás 

857 Palmelo 290 Orlândia 221 Gurupi 2711 
  

Porteirão 2187 Alto Paraíso 

de Goiás 

849 Cavalcante 277 Águas Lindas 

de Goiás 

212 Castelândia 2637 
  

Lagoa Santa 2097 Damolândia 789 Mambaí 260 Cumaru do 

Norte 

210 Sanclerlândia 2629 
  

Aparecida de 

Goiânia 

1975 Aloândia 786 Novo Gama 251 Barreiras 206 Damianópolis 2391 
  

Itaguari 1844 Mambaí 463 Aparecida de 

Goiânia 

201 Ipuã 206 Cabeceiras 2352 
  

Anhanguera 1627 Anhanguera 370 Águas Lindas 

de Goiás 

96 Cassilândia 203 Ipiranga de 

Goiás 

2184 
  

Bonfinópolis 1433 Cidade 

Ocidental 

367 Campos Belos 60 Goianésia do 

Pará 

200 Bálsamo 2168 
  

Mambaí 1298 Adelândia 331 Três Ranchos 36 Jequitaí 200 Cachoeira de 

Goiás 

2154 
  

Teresina de 

Goiás 

957 Palmelo 272 Anhanguera 16 Batatais 194 Terezópolis 

de Goiás 

2006 
  

Novo Gama 822 Águas Lindas 

de Goiás 

178 
  

João Pinheiro 190 Santo 

Antônio do 

Aracanguá 

1992 
  

Águas Lindas 

de Goiás 

500 Novo Gama 43 
  

Iguatama 189 Moju 1977 
  

Valparaíso de 

Goiás 

280 
    

Matões do 

Norte 

185 Rialma 1959 
  

Fonte: AGRODEFESA (2021) 
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ANEXO F) 

Tabela 27 - Quantidade de confinamento no ano de 2018 por município e de animais 

Município Quantidade de Confinamento Saldo Animais 

Nazário/GO 1 31522 

Paraúna/GO 1 13943 

Iaciara/GO 1 8496 

Abadiânia/GO 1 4726 

Porteirão/GO 1 2259 

Mineiros/GO 4 2198 

Jaraguá/GO 3 1275 

Jataí/GO 4 775 

Minaçu/GO 5 742 

Mozarlândia/GO 1 503 

Piracanjuba/GO 1 500 

Goianésia/GO 2 484 

Goiânia/GO 2 459 

Porangatu/GO 1 418 

Anápolis/GO 2 288 

Itarumã/GO 1 280 

Água Fria de Goiás/GO 3 248 

Cristalina/GO 1 240 

Palmelo/GO 1 183 

Terezópolis de Goiás/GO 1 179 

Montividiu/GO 2 173 

Urutaí/GO 2 157 

Turvelândia/GO 3 140 

Rubiataba/GO 1 135 

Cavalcante/GO 3 124 

Ouro Verde de Goiás/GO 1 119 

Anicuns/GO 1 115 

Jaupaci/GO 3 111 
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Taquaral de Goiás/GO 2 87 

Santo Antônio do 

Descoberto/GO 

1 87 

Araguapaz/GO 1 83 

Bela Vista de Goiás/GO 1 80 

Itaberaí/GO 1 64 

Gameleira de Goiás/GO 2 62 

Caçu/GO 1 57 

Vicentinópolis/GO 1 51 

Faina/GO 1 48 

Indiara/GO 1 39 

Iporá/GO 1 35 

Luziânia/GO 1 31 

Niquelândia/GO 1 31 

Petrolina de Goiás/GO 1 29 

Silvânia/GO 1 27 

Corumbá de Goiás/GO 1 20 

Ipameri/GO 1 15 

Quirinópolis/GO 1 10 

Santa Helena de Goiás/GO 2 1 

Aragoiânia/GO 1 0 

Caldazinha/GO 1 0 

Formosa/GO 1 0 

Goianira/GO 1 0 

Nova Crixás/GO 1 0 

Rio Verde/GO 1 0 
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Tabela 28 - Quantidade de confinamento no ano de 2019 por município 

Município Ano Quantidade de Confinamento Saldo Animais 

Nazário/GO 2019 1 30138 

Paraúna/GO 2019 1 12124 

Iaciara/GO 2019 1 9730 

Indiara/GO 2019 2 2333 

Mineiros/GO 2019 4 1961 

Porteirão/GO 2019 1 1831 

Jataí/GO 2019 4 1109 

Montividiu/GO 2019 2 913 

Santa Fé de Goiás/GO 2019 1 900 

Minaçu/GO 2019 4 843 

Piracanjuba/GO 2019 2 800 

Abadiânia/GO 2019 1 763 

Jaraguá/GO 2019 3 679 

Mozarlândia/GO 2019 1 525 

Santa Cruz de Goiás/GO 2019 1 507 

Turvelândia/GO 2019 4 472 

Cristalina/GO 2019 1 420 

Água Fria de Goiás/GO 2019 3 418 

Porangatu/GO 2019 1 384 

Jaupaci/GO 2019 6 333 

Iporá/GO 2019 1 315 

Araguapaz/GO 2019 2 209 

Itarumã/GO 2019 1 209 

Anápolis/GO 2019 3 177 

Montes Claros de Goiás/GO 2019 1 176 

Taquaral de Goiás/GO 2019 3 116 

Santo Antônio do 

Descoberto/GO 

2019 1 113 

Rubiataba/GO 2019 1 110 

Ouro Verde de Goiás/GO 2019 1 107 
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Bela Vista de Goiás/GO 2019 3 104 

Urutaí/GO 2019 2 100 

Faina/GO 2019 1 98 

Professor Jamil/GO 2019 1 95 

Anicuns/GO 2019 1 92 

Palmelo/GO 2019 1 80 

Itaberaí/GO 2019 1 64 

Goiânia/GO 2019 2 59 

Vicentinópolis/GO 2019 1 59 

Terezópolis de Goiás/GO 2019 1 56 

Ipameri/GO 2019 2 53 

Gameleira de Goiás/GO 2019 1 45 

Niquelândia/GO 2019 1 41 

Petrolina de Goiás/GO 2019 1 40 

Silvânia/GO 2019 2 39 

Luziânia/GO 2019 1 34 

Orizona/GO 2019 1 26 

Posse/GO 2019 1 25 

Goianésia/GO 2019 2 22 

Campinorte/GO 2019 1 19 

Goianira/GO 2019 1 17 

Corumbá de Goiás/GO 2019 1 16 

Quirinópolis/GO 2019 1 15 

Jandaia/GO 2019 1 13 

Santa Helena de Goiás/GO 2019 1 1 

Caçu/GO 2019 1 0 

Caldazinha/GO 2019 1 0 

Formosa/GO 2019 1 0 

Rio Verde/GO 2019 1 0 
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Tabela 29 - Quantidade de confinamento no ano de 2020 por município e de animais 

Município Ano Quantidade de Confinamento Saldo Animais 

Nazário/GO 2020 1 32043 

Iaciara/GO 2020 1 13171 

Paraúna/GO 2020 2 10550 

Porteirão/GO 2020 1 3913 

Indiara/GO 2020 3 2110 

Mineiros/GO 2020 3 2000 

Jataí/GO 2020 4 1731 

Piracanjuba/GO 2020 3 997 

Minaçu/GO 2020 5 923 

Trombas/GO 2020 1 717 

Montividiu/GO 2020 2 703 

Goiatuba/GO 2020 1 686 

Santa Bárbara de Goiás/GO 2020 1 673 

Rio Verde/GO 2020 3 580 

Cristalina/GO 2020 1 523 

Jaraguá/GO 2020 3 516 

Água Fria de Goiás/GO 2020 3 499 

Porangatu/GO 2020 1 459 

Professor Jamil/GO 2020 1 450 

Iporá/GO 2020 1 440 

Jaupaci/GO 2020 6 379 

Itarumã/GO 2020 1 345 

Cocalzinho de Goiás/GO 2020 1 320 

Abadiânia/GO 2020 2 266 

Formosa/GO 2020 1 234 

Araguapaz/GO 2020 2 207 

São João d`Aliança/GO 2020 1 191 

Bela Vista de Goiás/GO 2020 6 161 

Cavalcante/GO 2020 1 154 

Silvânia/GO 2020 3 144 
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Montes Claros de Goiás/GO 2020 1 141 

Orizona/GO 2020 2 138 

Taquaral de Goiás/GO 2020 3 132 

Palmelo/GO 2020 1 128 

Mozarlândia/GO 2020 1 124 

Anápolis/GO 2020 2 121 

Santo Antônio do 

Descoberto/GO 

2020 1 115 

Anicuns/GO 2020 1 110 

Caldazinha/GO 2020 1 105 

Luziânia/GO 2020 1 105 

Rubiataba/GO 2020 1 95 

Urutaí/GO 2020 2 93 

Ouro Verde de Goiás/GO 2020 1 93 

Gameleira de Goiás/GO 2020 2 91 

Niquelândia/GO 2020 2 86 

Ipameri/GO 2020 3 84 

Cachoeira Alta/GO 2020 1 82 

Cromínia/GO 2020 1 71 

Goiânia/GO 2020 1 69 

Campinorte/GO 2020 1 44 

Petrolina de Goiás/GO 2020 1 42 

Itapirapuã/GO 2020 1 41 

Goianira/GO 2020 1 38 

Posse/GO 2020 1 35 

Goiás/GO 2020 1 27 

Terezópolis de Goiás/GO 2020 1 22 

Vicentinópolis/GO 2020 1 21 

Corumbá de Goiás/GO 2020 1 20 

Goianésia/GO 2020 2 18 

Faina/GO 2020 1 15 

Jandaia/GO 2020 1 13 



 
284 

 

Itaberaí/GO 2020 3 12 

Turvelândia/GO 2020 5 6 

Santa Helena de Goiás/GO 2020 1 2 

Caçu/GO 2020 1 0 

Mundo Novo/GO 2020 1 0 

Quirinópolis/GO 2020 1 0 

Santa Cruz de Goiás/GO 2020 1 0 

Santa Fé de Goiás/GO 2020 1 0 
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Tabela 30 - Quantidade de confinamento no ano de 2021 por município e de animais 

Município Ano Quantidade de Confinamento Saldo Animais 

Nazário/GO 2021 1 51142 

Iaciara/GO 2021 1 22079 

Indiara/GO 2021 3 2702 

Montividiu/GO 2021 2 2341 

Goiatuba/GO 2021 1 1984 

Jataí/GO 2021 4 1980 

Mineiros/GO 2021 3 1649 

Jaraguá/GO 2021 3 1302 

Formosa/GO 2021 1 999 

Minaçu/GO 2021 5 883 

Trombas/GO 2021 1 864 

Santa Bárbara de Goiás/GO 2021 1 661 

Cristalina/GO 2021 1 621 

Piracanjuba/GO 2021 3 602 

Iporá/GO 2021 1 582 

Professor Jamil/GO 2021 1 465 

Porangatu/GO 2021 1 407 

Jaupaci/GO 2021 5 394 

Itarumã/GO 2021 1 308 

Bela Vista de Goiás/GO 2021 6 283 

Rio Verde/GO 2021 2 263 

Araguapaz/GO 2021 1 250 

Água Fria de Goiás/GO 2021 3 249 

Anápolis/GO 2021 1 231 

Cocalzinho de Goiás/GO 2021 1 219 

Cachoeira Alta/GO 2021 1 143 

Taquaral de Goiás/GO 2021 3 129 

Cavalcante/GO 2021 1 125 

Santo Antônio do 

Descoberto/GO 

2021 1 114 
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Montes Claros de Goiás/GO 2021 1 113 

Orizona/GO 2021 2 111 

Ipameri/GO 2021 3 104 

Luziânia/GO 2021 1 104 

Abadiânia/GO 2021 2 95 

Anicuns/GO 2021 1 90 

Niquelândia/GO 2021 2 88 

Rubiataba/GO 2021 1 84 

Gameleira de Goiás/GO 2021 2 75 

Goianira/GO 2021 1 74 

Silvânia/GO 2021 2 72 

Cromínia/GO 2021 1 66 

Urutaí/GO 2021 2 65 

Palmelo/GO 2021 1 53 

Itumbiara/GO 2021 1 41 

Petrolina de Goiás/GO 2021 1 35 

Posse/GO 2021 1 35 

Goiânia/GO 2021 1 27 

Vicentinópolis/GO 2021 1 20 

Corumbá de Goiás/GO 2021 1 18 

Mundo Novo/GO 2021 1 16 

Caldazinha/GO 2021 1 13 

Itaberaí/GO 2021 1 12 

Terezópolis de Goiás/GO 2021 1 9 

Goiás/GO 2021 2 6 

Campinorte/GO 2021 1 6 

Itapirapuã/GO 2021 1 6 

Santa Helena de Goiás/GO 2021 1 2 

Turvelândia/GO 2021 4 0 

Paraúna/GO 2021 2 0 

Faina/GO 2021 1 0 

Goianésia/GO 2021 1 0 
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Jandaia/GO 2021 1 0 

Mozarlândia/GO 2021 1 0 

Porteirão/GO 2021 1 0 

São João d`Aliança/GO 2021 1 0 
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ANEXO G) 

Figura 29 - Questionário aplicado pela plataforma Google Forms aos pecuaristas das 

redes sociais. 
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