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RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar a inserção de Morrinhos (GO) na Microrregião 

Meia Ponte (MGMP) com destaque para os aspectos econômicos, sobretudo aqueles ligados à 

produção agropecuária. O desenvolvimento socioespacial de Morrinhos tem relação direta com a 

estrutura e produção agropecuária local e regional. Para tanto, fez-se uma breve contextualização 

histórica do município, bem como a caracterização da sua estrutura econômica que permitissem 

melhor compreender a dinâmica produtiva local e regional. Nesse ínterim, é fundamental 

desvendar as origens das contradições dos processos socioespaciais para a formação territorial, 

com ênfase à análise local, mas sem se desvincular com os níveis escalares superiores. 

PALAVRAS-CHAVE: Morrinhos (GO); produção; agropecuária; microrregião. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As especificidades que as cidades brasileiras guardam em relação a sua origem histórica e 

desenvolvimento, bem como o papel desempenhado por cada um dos agentes 

produtores/consumidores do espaço (re)produção do urbano, tornam-se pontos de análise 

relevantes para a compreensão da realidade socioespacial. 

A origem das cidades no Brasil não é resultado apenas dos processos de industrialização 

e urbanização que aconteceram ao longo do século XX. As primeiras cidades no Brasil estavam 

intimamente ligadas ao seu meio geográfico, cuja função era facilitar a ocupação efetiva e 

possibilitar a expansão da colonização nos mais diversos pontos do território sob domínio 

português. 

O município de Morrinhos (GO) se enquadra nesse contexto, no qual o meio geográfico foi 

um fator muito importante para a ocupação da região sul do estado de Goiás, tanto pelo aspecto 

natural (vegetação, relevo, etc.), quanto pela localização (rota de passagem entre a Cidade de 

Goiás, capital da capitania de Goiás, e as cidades localizadas nas capitanias do sudeste do país.). 

Todavia, cabe destacar que a organização e a estrutura da sociedade brasileira, inserida 

no sistema capitalista, apresentam como características o desenvolvimento desigual das 

estruturas econômicas, relações sociais pautadas na luta de classes devido aos interesses 
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antagônicos e divergentes, e ainda, a segregação socioespacial como produto e meio de 

produção para novas contradições no espaço urbano. 

Nesse sentido, o objetivo deste artigo é realizar uma breve contextualização histórica de 

Morrinhos (GO) bem como analisar sua inserção no contexto da microrregião a qual pertence, 

com base, sobretudo, nas informações econômicas. 

Assim, se a cidade de Morrinhos apresenta maior ou menor segregação social e espacial, 

tal situação somente pode ser explicada a partir da compreensão das intencionalidades da 

ideologia hegemônica, cujas ações políticas, sociais e econômicas escapam da produção restrita 

do lugar, perpassando pela capacidade de inserção do mesmo em um contexto de produção 

regional, nacional e global. 

 

2. MORRINHOS – CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E ECONÔMICA 

 

Fundado em 1835, o arraial de Nossa Senhora do Carmo dos Morrinhos passa à condição 

de vila em 1857 com a denominação de Vila Bela do Paranaíba, por fim, a condição de cidade e 

sede municipal veio apenas em 29 de agosto de 1882 e com o nome de Morrinhos (IBGE). 

Apenas as modificações de nomenclatura ao longo do século XIX não permitem 

compreender a profundidade das transformações socioespaciais de Morrinhos, município 

localizado no sul do estado de Goiás. A história deste município goiano guarda semelhanças com 

a ocupação do Centro Oeste do Brasil e, ao mesmo tempo, possibilitou a produção de 

singularidades de ordem política, econômica e social. 

Nessa sequência, as transformações econômicas no interior do país, sobretudo no último 

quartel do século XIX, permitiram o surgimento de novos fluxos populacionais ao território goiano. 

A decadência do ciclo de mineração de ouro em Minas Gerais, bem como o crescimento 

demográfico e a carência de terras, permitiu a intensificação do processo migratório para Goiás 

(OLIVEIRA, 2012). 

E mais especificamente em relação ao sul goiano, França (1975) apresenta dois fatores 

que foram determinantes para a consolidação espacial em fins do século XIX: 1º os elementos do 

meio físico, sobretudo a vegetação de cerrado e de campo, favoreciam a criação extensiva de 

animais e; 2º a localização do sul goiano, pois esta região estava entre a Cidade de Goiás, a 

capital, e o sudeste do Brasil. 

Uma vez instalados em território sul goiano, os migrantes tinham que se adaptar às 

condições precárias de transportes e de comunicação, que por sua vez, dificultavam o intercâmbio 

com os principais centros econômicos e políticos do país (OLIVEIRA, 2012). Somente ao final do 

século XIX, que tais dificuldades foram, aos poucos, sendo superadas. Conforme destaca Oliveira 

(2012, p.109-110): 
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Somente a partir da década de 1870, deu-se início à melhoria das vias de 
comunicação terrestre. Em 1872, a câmara da cidade de Uberaba, no Triângulo 
Mineiro, [...] enviou oficio de uma representação do corpo de comércio daquela 
cidade ao presidente da Província de Goiás, Antero Cícero de Assis, pedindo 
autorização para a abertura de uma estrada desde a freguesia de Abadia, na 
Província de Minas Gerais, até a Vila Bela de Morrinhos (Morrinhos), no sul de 
Goiás, e pedia, também, a autorização para a construção de um porto no Rio 
Paranaíba, que desembocaria na estrada de Abadia, sem prejuízos e ônus aos 
cofres públicos goiano. 
 

Os comerciantes do Triângulo Mineiro eram, portanto, os maiores interessados em facilitar 

a comunicação terrestre com Goiás. Todavia, estes não eram os únicos empenhados em construir 

meios de comunicação com os principais centros políticos e econômicos do país. 

Os políticos de Goiás, mais precisamente aqueles que não pertenciam às oligarquias que 

controlavam o Estado (BORGES, 1990), também estavam comprometidos com a maior inserção 

do território goiano à estrutura produtiva mais desenvolvida. Para tanto, a construção de uma rede 

telegráfica era fundamental para a rapidez das informações oriundas do sudeste do Brasil. 

Segundo Sousa (2012), nas últimas décadas do século XIX houve um grande esforço político para 

construir uma linha telegráfica que ligasse a cidade de Uberaba até a cidade de Cuiabá (Mato 

Grosso). 

Mesmo com a precariedade das vias terrestres goianas, ao longo da última década do 

século XIX, as relações econômicas de Goiás com o sudeste tornaram-se mais intensas, pois, 

principalmente os produtos da pecuária e seus derivados, mas também outros produtos como o 

fumo, açúcar e a marmelada integravam a pauta de exportações deste estado. Cabe destacar que 

o transporte das mercadorias era realizado especialmente com a utilização do carro de boi. 

(OLIVEIRA, 2006). 

As transformações mais agudas na economia goiana somente se deu com a chegada da 

estrada de ferro na região sul de Goiás. Interesses políticos diversos, sobretudo oriundos do 

Triângulo Mineiro e do sul goiano, se empenharam para a construção da estrada de ferro que 

ligasse este estado até São Paulo, conforme a explicação de Borges (1990): 

As ferrovias paulistas prolongaram seus trilhos rumo a outros Estados e, 
diretamente ou ligando outras linhas estaduais (como a Mojiana com a Estrada de 
Ferro de Goiás), permitiram a penetração da economia de mercado às regiões 
mais distantes do país. (BORGES, 1990, p.49) 
 

Dessa forma, fica explicito na explicação do autor supracitado, que para além da 

integração via as linhas férreas, há a estratégia paulista de captura de regiões mais distantes e 

com economias mais frágeis do ponto de vista de poder do capital produtivo. Assim, extensas 

áreas de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Paraná foram incorporados à economia mercantil 

sob o comando de São Paulo (BORGES, 1990). 

Com a entrada da estrada de ferro pelo sul goiano, em 1912, garantiu-se à economia do 

estado o desenvolvimento de novas atividades, como as charqueadas e fábricas ligadas ao 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1233 

aproveitamento de produtos agropecuários, bem como a ampliação das alternativas para a 

comercialização (BARREIRA; DEUS, 2006). 

A importância da estrada de ferro para a economia de Goiás é notória, uma vez que, em 

1922 era responsável por quase a metade da arrecadação de impostos do Estado (AMORIN, 

1998). A facilidade alcançada pelo transporte ferroviário permitiu alavancar a produção agrícola 

para exportação, com destaque, ao longo da década de 1920, para a produção de arroz que fez 

do estado de Goiás o quarto maior produtor nacional (BARREIRA; DEUS, 2006). 

Nesse sentido, a dinâmica socioespacial do município de Morrinhos guarda semelhanças 

históricas com a região sul de Goiás a qual faz parte. A cidade torna-se um ponto de referência 

tanto para os meios de transportes terrestres (estradas de rodagens) quanto de comunicação 

telegráfica ou por correios. Sobre este último, Silva (2006, p.34) destaca que: “O correio saia de 

Goiás para Uberaba, sendo feitas dez viagens por mês, de três em três dias, com passagem em 

Morrinhos. ” 

A construção de estradas de rodagens com passagem por Morrinhos garantiu ao município 

uma melhor colocação econômica e política na região sul de Goiás. Silva (2006) informa como foi 

o processo de formação de parte da malha de estradas de rodagens a partir de Morrinhos: 

Em 1919, fundou-se a “Empresa automobilística de Morrinhos”, empresa 
construtora de estradas de rodagens. Em Santa Rita do Paranaíba (Itumbiara), 
começava uma estrada, indo até Bananeiras (Goiatuba) e dirigindo-se até 
Morrinhos. No mesmo ano, inaugurou-se o trecho Morrinhos-Pouso Alto 
(Piracanjuba); um ano após, e etapa Morrinhos-Caldas Novas. Na época a 
construção dessa estrada foi muito importante, pois o trecho mais próximo à 
estrada de ferro ficava na cidade de Ipameri, interligando o município ao sudeste 
do país, através das estradas de rodagens. (SILVA, 2006, p.34) 

 
Isto posto, Morrinhos passa a apresentar um crescimento populacional relevante entre o 

final do século XIX e início do século XX, também em virtude da construção dessas estruturas e 

equipamentos de comunicação e de transportes instaladas no sul do Estado, que por sua vez, irão 

permitir o crescimento da produção agropecuária. 

Os quatro primeiros Recenseamentos realizados no Brasil (1872 - 1920) revelam que o 

município de Morrinhos tem um incremento populacional na ordem de 443%, passando de 4.505 

habitantes registrados no Censo de 1872 para o total de 24.502 habitantes em 1920. 

Santos (2009) explana que o Brasil a partir da década de 1930, ante as novas condições 

políticas, passa por um novo impulso de industrialização, com consequências notórias na 

economia e no território. Contudo o autor faz uma importante ressalva para o entendimento do 

termo industrialização, pois para ele: 

[...] o termo industrialização não pode ser tomado, aqui, em seu sentido estrito, 
isto é, como a criação de atividades industriais nos lugares, mas em sua mais 
ampla significação, como processo social complexo, que tanto inclui a formação 
de um mercado nacional, quando os esforços de equipamento do território para 
torná-lo integrado, como a expansão do consumo em formas diversas, o que 
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impulsiona a vida de relações (leia-se terciarização) e ativa o próprio processo de 
urbanização. (SANTOS, 2009, p.30 grifo do autor) 

 
Portanto, a industrialização brasileira transforma as bases econômicas anteriormente 

calcadas no nível regional e as passa para a escala nacional. Ao mesmo tempo, a urbanização, 

também sustentado pelo crescimento demográfico, torna-se um fenômeno com crescimento 

acelerado, principalmente nas capitais de estados (SANTOS, 2009). 

Nesse sentido, a construção de uma nova capital federal, Brasília, no Planalto Central, 

carrega valores simbólicos da modernização brasileira em meados do século XX. A interiorização 

do poder político nacional ressignificou o modo de organização do território. Para a nova capital foi 

necessária a produção de novas infraestruturas de comunicação e de transportes em áreas do 

território nacional onde anteriormente eram precariamente atendidas. 

Nesse sentido, a construção de uma nova capital federal, Brasília, no Planalto Central, 

carrega valores simbólicos da modernização brasileira em meados do século XX. A interiorização 

do poder político nacional ressignificou o modo de organização do território. Para a nova capital foi 

necessária a produção de novas infraestruturas de comunicação e de transportes em áreas do 

território nacional onde anteriormente eram precariamente atendidas. 

Nessa perspectiva, o estado de Goiás se beneficia com a construção de Brasília em meio 

ao seu território, sobretudo com a construção de instalações elétricas e de infraestruturas de 

transportes terrestres. Conforme destaca Silva (2007, p.37): 

Em Goiás, até a década de 1950, a malha viária se expandira principalmente em 
função da construção de Goiânia e do processo de integração comercial [...]. 
Contudo, a mudança da Capital Federal potencializou o crescimento viário goiano, 
elevando os 103 km de rodovias federais em 1952 para 2.782 km em 1960, dos 
quais 590 pavimentados. 
 

Tais incrementos na infraestrutura do território goiano a partir da segunda metade do 

século XX facilitou a circulação de pessoas e de mercadorias de maneira nunca antes 

experimentada. 

Morrinhos usufrui, num primeiro momento após a inauguração de Brasília, de um arranque 

no número da população total, saltando de 23.015 habitantes em 1960 para 31.672 habitantes em 

1970, um crescimento na ordem de 37,6%. 

Logo na sequência, por duas décadas, a população total de Morrinhos praticamente se 

mantém estável, atingindo em 1991 o total de 32.592, ou seja, em vinte anos o aumento foi de 

apenas 920 pessoas. Contudo, para o mesmo período a população urbana tem um aumento de 

80,6%, saindo de 14.063 para 25.395 habitantes, ao passo que, a população rural teve queda de 

59,1%, passando de 17.609 habitantes em 1970, para 7.197 habitantes registrados no Censo de 

1991. Atualmente, segundo estimativas do IBGE para o ano de 2015, Morrinhos conta com 44.607 

habitantes. 
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Mais do que a simples troca do local de moradia, do campo em direção à cidade, para a 

maior parte dos brasileiros, a urbanização guarda relações profundas com a modernização 

agrícola. Sobretudo para o estado de Goiás e a região no qual Morrinhos faz parte, o processo de 

modernização agrícola integra o conjunto de mudanças socioeconômicas e espaciais que se 

desenvolveram no Brasil desde os anos de 1960. 

Segundo Santos (2009), à medida que o campo se moderniza, com a necessidade de 

aquisição de máquinas, insumos materiais e intelectuais imprescindíveis à produção e ao crédito, 

de modo indispensável, o território é reorganizado face à demanda e a oferta de bens e serviços. 

Assim, como resultado da modernização agrícola o consumo produtivo se expande e passa a 

representar “uma parcela importante das trocas entre os lugares da produção agrícola e as 

localidades urbanas. ” (SANTOS, 2009, p.54). 

Mesmo que dois programas estatais desenvolvidos e aplicados para a inserção dos 

cerrados à produção moderna, são eles: o POLOCENTRO – Programa de Desenvolvimento dos 

Cerrados (1975-1982); e o PRODECER – Programa de Cooperação Nipo-brasileira para o 

Desenvolvimento dos Cerrados; não tenham sido implantados inicialmente no município de 

Morrinhos, seus impactos se estenderam para boa parte do Centro-Oeste do país. Por 

conseguinte, a modernização da agricultura produziu consequências no campo, mas também nas 

cidades. 

A cidade transforma-se com a nova divisão do trabalho agrícola, isto é, torna-se o locus da 

regulação do que se faz no campo. O autor vai além na sua explanação. 

Como o campo se torna extremamente diferenciado pela multiplicidade de objetos 
geográficos que o formam, pelo fato de que esses objetos geográficos têm um 
conteúdo informacional cada vez mais distinto (o que se impõe, porque o trabalho 
no campo é cada vez mais carregado de ciência), tudo isso faz com que a cidade 
local deixe de ser a cidade no campo e transforme-se na cidade do campo. 
(SANTOS, 2009, p.56-57) 
 

Nessa perspectiva, Morrinhos é uma cidade do campo haja vista a participação das 

atividades agropecuárias na economia do município. Conforme a caracterização, com o codinome 

de cidade do campo, Morrinhos apresenta uma forte dependência econômica com o setor primário 

(ver Gráfico 01). 

 

Gráfico 01 – Brasil, Goiás e Morrinhos: participação dos setores da economia no 

PIB, 2013 
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Fonte: IMB (2015) 

Organização: SIQUEIRA, B.L. (2016) 

 

Conforme os dados disponibilizados pelo Instituto Mauro Borges (IMB), a participação da 

agropecuária na economia de Morrinhos, em números percentuais, é mais do que o dobro que o 

mesmo setor representa para o estado de Goiás e quase cinco vezes maior do que é representa 

para a economia do Brasil. 

Entretanto, a importância do setor da agropecuária não fica restrita aos números referentes 

à produção apresentados por ele, uma vez que, sua colaboração é irrefutável para o 

desenvolvimento das demais atividades econômicas desenvolvidas na cidade de Morrinhos, seja 

no comércio ou serviço especializado para atender ao agricultor ou pecuarista, seja nas atividades 

industriais dependem da produção que se origina no campo. 

A título de exemplo, segundo os dados da Secretaria de Indústria e Comércio disponíveis 

no sítio da Prefeitura Municipal, a atividade industrial no município de Morrinhos concentra-se no 

DAIMO (Distrito Agroindustrial de Morrinhos), cuja administração é de um órgão do Governo 

Estadual, ocupando uma área de aproximadamente 146 hectares. 

As indústrias que estão alocadas no DAIMO são: 

 Mundi Tripas – empresa processadora de derivados de carne, responsável por 

gerar cerca de 30 empregos diretos; 

 Ecoplast – empresa que fabrica forros em PVC com a geração de 35 empregos 

diretos; 

 CISAL Alimentos – indústria que produz a polpa de tomate, com a geração de 300 

empregos diretos; 

 Indústrias Olé – também é uma indústria do ramo de alimentação, que beneficia 

polpa de tomate, além das conservas de milho, ervilha, cenoura e batata, com a 

geração de 600 empregos diretos. 
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 COMPLEM (Cooperativa Mista de Produtores de Leite de Morrinhos) – beneficia 

parte de sua captação para a produção de queijos e doces, com a geração de 

cerca de 670 empregos diretos; 

 

Outras indústrias localizadas em outras partes no município de Morrinhos são: 

 Qualitti – indústria frigorífica de aves (sem informação de geração de empregos 

diretos); 

 Produtos Dez – beneficiadora de tomate, com a geração de 400 empregos diretos; 

 CEM (Central Energética de Morrinhos) – agroindústria de transformação da cana 

de açúcar em álcool, açúcar e cogeração de energia elétrica, emprega 

diretamente cerca de 1000 pessoas. 

 

Os números de empregos formais disponibilizados no sítio eletrônico do CAGED 

corroboram com o quantitativo de pessoas que trabalham no setor da Indústria de Transformação 

no município de Morrinhos. 

Para o período consultado, referente a janeiro de 2015, o setor industrial era responsável 

por 3.794 empregos formais do município, num total de 8.414, ou seja, paradoxalmente, o setor 

com menor participação no PIB municipal é o principal gerador de empregos formais, 

correspondendo com cerca de 45% do total de empregos. 

O setor terciário da economia, por sua vez, com a maior participação no PIB do município 

é o segundo maior gerador de empregos formais, com o número absoluto de 3.338, perfazendo 

39,6% em termos relativos. 

O setor da agropecuária é o apresenta menor participação no número de empregos 

formais em Morrinhos, com o quantitativo de 1.049 empregos formais, o que representa a 

aproximadamente 12.5%. O restante dos empregos formais, cerca de 2,9 %, advém de outros 

setores, tais como a Extrativa Mineral, Serviços Industriais de Utilidade Pública e outros. 

Dando seguimento na análise do plano econômico, a evolução do PIB de Morrinhos, entre 

os anos de 2001 a 2013, conforme dados do IMB, mostram um crescimento mais contundente a 

partir de 2005 (ver Gráfico 02). O PIB municipal teve um crescimento na ordem de 372% durante 

esse período. 

 

Gráfico 02 – Morrinhos (GO) – evolução do PIB entre 2001 e 2013 
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Fonte: IMB (2015) 

Organização: SIQUEIRA, B.L. (2015) 

 

O maior crescimento percentual no período informado foi do setor industrial, com aumento 

de aproximadamente de 481%. Seguido pela agropecuária com crescimento na ordem de 372%. 

Por fim, o menor crescimento foi do setor de serviços, com acréscimo de 341%. 

Em contrapartida, o crescimento do PIB per capita do município de Morrinhos para o 

período entre 2001 e 2013, segundo os dados também disponibilizados pelo IMB, foi de 307%, em 

valores passou de 5.900 reais para 24.300 reais. Ou seja, o crescimento do PIB per capita de 

Morrinhos ficou bem abaixo se comparado com os setores da economia. Acima somente da 

evolução apresentada pelo salário mínimo nacional, que para o mesmo período, foi reajustada em 

276%, o que representa em valores o salto de 180 reais em abril de 2001, para 678 reais em 

janeiro de 2013. 

Dando seguimento à descrição dos elementos econômicos mais importantes e indo de 

encontro com a caracterização de uma cidade do campo, a seguir serão apresentadas figuras que 

informam a participação da produção agropecuária de Morrinhos em comparação com outros 

municípios da Microrregião Meia Ponte (MRMP). 

 

3. A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE MORRINHOS INSERIDA NA MICRORREGIÃO MEIA 

PONTE 

 

A produção do setor agropecuário de Morrinhos é diversificada, contudo, algumas culturas 

e criação de animais ganham relevo num contexto da MRMP. Desta forma, foram selecionados 

para cada figura gráfica inserida no decorrer desta seção outros quatro municípios da microrregião 

que se configurem como um dos maiores produtores de cada produto no qual Morrinhos também 

tem destaque. 
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Esta microrregião é formada por 21 municípios, são eles: Água Limpa, Aloândia, Bom 

Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Caldas Novas, Cromínia, Goiatuba, 

Inaciolândia, Itumbiara, Joviânia, Mairipotaba, Marzagão, Morrinhos, Panamá, Piracanjuba, 

Pontalina, Porteirão, Professor Jamil, Rio Quente e Vicentinópolis. 

A opção de comparar a produção de alguns produtos agropecuários de Morrinhos com 

outros municípios da MRMP se dá pelas características que guardam em comum, em sua maioria 

são cidades do campo, que por sua vez, formam uma região cujo poder econômico advém, em 

grande medida, da produção do campo. As exceções para essa classificação são os municípios 

de Itumbiara, o mais populoso e com economia voltada para o setor terciário, sobretudo para a 

exportação; Caldas Novas e Rio Quente, cujas características naturais e de infraestrutura 

hoteleira, são cidades de turismo.  

Inicialmente, os números da produção de origem animal do município de Morrinhos são 

expressivos no contexto regional e surpreendentes quando comparados com o tamanho 

populacional do município. Apenas para exemplificar o quão expressivo é o quantitativo de 

animais criados no município no ano de 2014 e dividindo-os pela população estimada de 2015, 

chegam-se aos seguintes números: 24,6 cabeças de aves/habitante; 6,4 cabeças de bovinos de 

corte/habitante; 2,09 cabeças de vacas ordenhadas/habitante; 1,1 cabeça de suíno/habitante e; 

3.710 litros de leite/habitante/ano. 

Os Gráficos 03 e 04, a seguir, permitem a visualização da evolução do efetivo de rebanho 

bovino e suíno entre os anos 2000 e 2014. 

 

Gráfico 03 – Morrinhos, Goiatuba, Itumbiara, Piracanjuba e Pontalina: evolução do efetivo de 

rebanho bovino, nos anos 2000-2014 

 
Fonte: IMB (2015) 

Organização: SIQUEIRA, B.L. (2015) 
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Dentre os cinco principais municípios produtores elencados anteriormente, o efetivo de 

rebanho bovino de Morrinhos é o maior e representa o equivalente a 18,6% do total da MRMP, 

cujo número absoluto ultrapassa um milhão e meio de cabeças. Os números expressivos que a 

região apresenta na atualidade podem ser justificados pelos fatores históricos e geográficos já 

abordados nesta seção, que por sua vez, possibilitaram a ocupação do sul de Goiás. 

O efetivo de rebanho suíno de Morrinhos é ainda mais significativo dentre os principais 

produtores da MRMP. O crescimento maior do quantitativo de cabeças se deu entre 2010 e 2014, 

cujo acréscimo foi na ordem de 97,6%. 

 

Gráfico 04 – Morrinhos, Bom Jesus de Goiás, Itumbiara, Piracanjuba e Pontalina: evolução do 

efetivo de rebanho suíno, nos anos 2000-2014 

 
Fonte: IMB (2015) 

Organização: SIQUEIRA, B.L. (2015) 

 

Com relação ao efetivo de aves, Morrinhos apresenta em 2014 o segundo maior efetivo na 

MRMP, com o total de aproximadamente de um milhão e cem mil cabeças, correspondendo a 

14,4%. Nesta produção específica, o município de Buriti Alegre responde por cerca de 71% do 

total da região, com o total de mais de cinco milhões de cabeças de aves. 

Outras duas produções de origem animal de destaque em Morrinhos são o efetivo de 

vacas ordenhadas e a produção de leite (ver Gráficos 5 e 6). A região do sul de Goiás é conhecida 

por ser uma importante bacia leiteira no estado, cuja produção é alavancada por duas indústrias 

de laticínios: a COMPLEM (Cooperativa Mista dos Produtores de Leite de Morrinhos) fundada em 

1978 na cidade de Morrinhos; e a COAPIL (Cooperativa Agropecuária Mista de Piracanjuba), 

fundada em 1968 na cidade de Piracanjuba. 
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Gráfico 5 – Morrinhos, Goiatuba, Itumbiara, Piracanjuba e Pontalina: evolução do efetivo de vacas 

ordenhadas nos anos 2000-2013 

 
Fonte: IMB (2015) 

Organização: SIQUEIRA, B.L. (2015) 

 

O quantitativo do efetivo de vacas ordenhadas em Morrinhos aumentou em 87,4% no 

período de 2000 a 2013. Em comparação com o efetivo da MRMP, Morrinhos corresponde por 

23,7% do total. 

Por conseguinte, a produção de leite apresenta resultados expressivos no contexto 

regional e estadual. A produção de leite da MRMP, no ano de 2013, atingiu o total de 593 milhões 

de litros, representando cerca de 16% da produção do goiana, o que a classifica como a região 

com maior produção do estado de Goiás. 

 

Gráfico 6 – Morrinhos, Goiatuba, Itumbiara, Piracanjuba e Pontalina: evolução da produção de 

leite (mil L.), nos anos 2000-2013 

 
Fonte: IMB (2015) 
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Organização: SIQUEIRA, B.L. (2015) 

 

Dentre os municípios elencados na figura anterior, somente Morrinhos corresponde por 

aproximadamente 28% da produção da MRMP. Seguido por Piracanjuba, com 25% da produção. 

Vale destacar que o beneficiamento de leite pelas cooperativas instaladas nesses municípios, a 

COMPLEM e a COAPIL, juntas industrializam cerca de 24% do total da microrregião, o que 

representa em valores aproximados o montante de 140 milhões de litros por ano1. 

O município de Morrinhos também se destaca regionalmente na produção agrícola, 

sobretudo com a produção de grãos (ver Gráfico 7), cuja composição principal é de soja e milho, 

que juntos correspondem por 89,5% do total. Somente a soja é responsável por 69% desse 

montante, com a produção de 105,6 mil toneladas. O milho, por sua vez, com a produção de 31,4 

mil toneladas. 

Dentre os cinco municípios com maior produção de grãos na MRMP, Bom Jesus de Goiás 

e Goiatuba se evidenciam, cuja participação de cada um é, respectivamente, de 15,2% e 14,9%. 

Morrinhos, por sua vez, é o quarto maior produtor com a participação de 10,3%. 

 

Gráfico 7 – Morrinhos, Bom Jesus de Goiás, Goiatuba, Itumbiara e Piracanjuba: produção de 

grãos (T.), 2005-2014 

 
Fonte: IMB (2015) 

Organização: SIQUEIRA, B.L. (2015) 

 

                                                             
1
 Os dados sobre o volume do beneficiamento de leite da COAPIL foram obtidos no sítio eletrônico da empresa. 

Disponível em: ˂ http://www.coapil.com.br/coapil/empresa.php ˃ Acesso em: 03/02/2016. Os dados da COMPLEM 
foram coletados em SILVA (2012). 

http://www.coapil.com.br/coapil/empresa.php
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A produção de tomate é também bastante relevante em Morrinhos, o que coloca-o como 

terceiro maior produtor do estado de Goiás, com mais de 125 mil toneladas no ano de 2014, 

volume que representa 83,2% do total da MRMP. 

Por sua vez, cultivos tradicionais e, sobretudo, que são responsáveis por boa parte da 

alimentação dos brasileiros, têm perdido espaço para a produção de cultivos destinados à 

exportação. A área colhida de arroz que em 2005 era de 2 mil hectares, sofreu redução na ordem 

de 90%, ou seja, em 2013, a área colhida foi de 200 hectares. A produção que foi de 3,6 mil 

toneladas de arroz em 2005, caiu para 240 toneladas em 2013. O feijão também apresentou 

redução tanto em área quanto em produção, ao passo que, em 2005 a área colhida foi de 4,9 mil 

hectares, com produção de 14,1 mil toneladas, o ano de 2014 teve área colhida reduzida para 1,8 

mil hectares com produção de 5,4 mil toneladas. 

A redução tanto de área colhida quanto de produção de arroz e de feijão pode ser 

justificada com a expansão da cana-de-açúcar na MRMP, mas em especial em Morrinhos. 

Contudo, as informações obtidas no sítio eletrônico do IMB, antes de 2009, não há registro da 

produção de cana-de-açúcar de Morrinhos. Desde o fim das obras e início do beneficiamento da 

cana pela usina CEM (Central Energética de Morrinhos) no ano de 2010, tanto a área para plantio 

quanto a produção da cana-de-açúcar têm tido crescimento (ver Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 – Morrinhos: evolução da produção de cana-de-açúcar em toneladas e da área colhida 

em hectares de 2009 a 2014 

 
Fonte: IMB (2015) 

Organização: SIQUEIRA, B.L. (2015) 

 

O cultivo da cana de açúcar já era expressivo na MRMP antes de 2009, ano de referência 

para produção em Morrinhos, uma vez que, a presença e o funcionamento de usinas que 
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beneficiam o produto e transforma-o em álcool, açúcar e energia, estão na microrregião desde o 

início da década de 1990. 

A seguir, o Gráfico 9 elenca os cinco maiores produtores de cana-de-açúcar de acordo 

com os dados de 2014. 

 

Gráfico 9 – Morrinhos, Bom Jesus de Goiás, Goiatuba, Itumbiara e Porteirão: produção de cana-

de-açúcar (T.), 2000-2014 

 
Fonte: IMB (2015) 

Organização: SIQUEIRA, B.L. (2015) 

 

Segundo os sindicatos ligados ao setor canavieiro, o estado de Goiás possui 40 usinas de 

beneficiamento de cana-de-açúcar, sendo que 9 delas estão instaladas na MRMP, o que 

representa 22,5% do total (ver Quadro 01). Com destaque para os municípios de Itumbiara e 

Goiatuba que possuem duas usinas em seus territórios. 

 

Quadro 01 – Usinas de beneficiamento de cana-de-açúcar na MRGMP, 2015 

USINA MUNICÍPIO 

Bom Sucesso Agroindústria Ltda Goiatuba 

Bp Bioenergia Itumbiara S/A Itumbiara 

Caçu Comércio e Ind. De Açúcar E Álcool Ltda Vicentinópolis 

Cem – Central Energética Morrinhos S/A Morrinhos 

Goiasa – Goiatuba Álcool Ltda Goiatuba 

Sjc Bioenergia S/A Cachoeira Dourada 

Smbj – Agroindustrial S/A Bom Jesus De Goiás 

Usina Panorama S/A Itumbiara 

Usina São Paulo Energia E Etanol S/A Porteirão 
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Fonte: SIFAEG (Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás) e 

SIFAÇUCAR (Sindicato da Indústria de Fabricação de Açúcar do Estado de Goiás), 2016. 

Organização: SIQUEIRA, B.L. (2016). 

 

Todas as informações inseridas e analisadas, no que tange ao plano econômico, têm o 

objetivo de fornecer algumas bases para a discussão das condições em que o espaço urbano de 

Morrinhos é (re)produzido. Em outras palavras, o plano econômico possui relação dialética com o 

plano social e espacial. Portanto, para compreender as condições para a reprodução do espaço, 

independente da escala de análise, é importante conhecer as produções materiais e imateriais 

advindas das mais diversas atividades produtivas que permitem com que a sociedade se 

reproduza num determinado tempo e espaço. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A história de Morrinhos permite compreender em quais bases econômicas o município se 

desenvolveu. A sua produção agropecuária se destaca no contexto da microrregião, bem como a  

produção de riquezas em geral, contudo, para análise mais contundente das contradições 

socioespaciais, outros aspectos devem ser levados em conta, tais como os agentes e as 

condições para a (re)produção do espaço urbano. 

O intento pela exposição realizada neste trabalho, dedicada ao plano econômico, com 

ênfase na produção agropecuária, foi o de fornecer elementos factuais à produção de riquezas do 

município de Morrinhos. O empenho de relacionar a produção de riquezas com a (re)produção do 

espaço tornou-se um desdobramento natural após a finalização deste trabalho. 

Novos questionamentos surgem, tais como, a boa capacidade produtiva e de geração de 

riquezas local representou ganhos à estrutura social? O crescimento da produção agropecuária e 

dos outros setores representou uma elevação qualitativa do nível de vida dos moradores de 

Morrinhos? 

Diante das características econômicas de Morrinhos é contraditório que o espaço urbano 

padeça de condições estruturais e organizacionais adequadas para boa parte dos habitantes.  
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