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RESUMO: O acelerado processo de emancipação de municípios no Brasil, dos quais, a grande 

maioria possuía à época da instalação (e ainda possui) pequeno porte populacional, propiciou 

alguns importantes trabalhos e debates na década de 1990, todavia, este é um tema que tem sido 

deixado de lado, sendo pouco o número de pesquisas que investigam a realidade socioeconômica 

destes municípios na atualidade. Para contribuir a esta temática, disponibiliza-se aqui uma sucinta 

descrição do processo histórico de fragmentação territorial do município de Itapaci (GO), bem 

como uma breve análise do quadro socioeconômico atual dos doze municípios desmembrados 

entre 1953-1995. 

PALAVRAS-CHAVE: emancipação; fragmentação territorial; desmembramento; municípios. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de emancipação política-administrativa de novos municípios no Brasil é algo 

que tem gerando algumas discussões, assim como também a desigualdade na distribuição da 

arrecadação tributária entre as esferas federais, estaduais e municipais, além das consequências 

destes fatores, principalmente sobre os pequenos municípios. 

Objetiva-se neste trabalho expor esse processo que se desencadeou principalmente nas 

décadas de 1950 - 60 e posterior ao regime militar, com a redemocratização do país na década de 

1980, além do papel e dos interesses dos atores emancipatórios dentro do processo de criação de 

novos municípios, e os inúmeros desafios enfrentados após a instalação destes. 

Para demonstrar a complexidade dos desafios que inúmeros municípios desmembrados  

durante as últimas décadas enfrentam na atualidade, elegeu-se aqui os doze municípios 

emancipados a partir do município de Itapaci, localizados nas Microrregiões de Ceres, São Miguel 

do Araguaia e Porangatu, porção centro-norte do estado de Goiás, cujos dados analisados 

demostram que a grande maioria destes apresentam um quadro econômico e financeiramente 

inviável, estando economicamente estagnados e não oferecendo os serviços sociais mais básicos 

a população local, tendo ocorrido uma consequente evasão populacional. 
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2. O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO MUNICIPAL NO BRASIL 

 

Ao analisar o contexto histórico-político brasileiro da última metade do século XX, percebe-

se um acelerado processo de fragmentação territorial, tanto no âmbito estadual, mas 

principalmente municipal, tendo sido criados um grande número de municípios nas décadas de 

1950 e 60 e após a Constituição de 1988. 

Como pode ser observado na Tabela 1, a criação de municípios sofre uma retração 

apenas na década de 1970, período este em que o país estava sob um regime ditatorial, em que 

suas características centralizadoras acabaram por inibir o que Tomio (2002) chama de “ondas” ou 

“surtos” emancipacionistas. O referido autor ainda ressalta que tais ondas não foram um 

fenômeno nacional, mas concentraram-se em determinados estados, destacando-se em números 

relativos aqueles das Regiões Norte e Centro-Oeste, que possuíam até 1960 poucos municípios e 

configuravam-se como territórios de fronteira da expansão agrícola. Quantitativamente merece 

destaque as Regiões Nordeste, Sul e Sudeste, onde foram criados em média, mais de quinhentos 

novos municípios. 

 

Tabela 1: Número de municípios no Brasil segundo as Grandes Regiões (1960-2010) 

Regiões 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Norte 153 195 203 298 449 449 
Nordeste 903 1 376 1 375 1 509 1 787 1 794 
Sudeste 1 085 1 410 1 410 1 432 1 666 1 668 

Sul 414 717 719 873 1 159 1 188 
Centro-Oeste 211 254 284 379 446 466 
Total (Brasil) 2 766 3 952 3 991 4 491 5 507 5 565 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. 

 

É notável o crescimento do número de municípios brasileiros nas décadas de 1960 e 1990, 

tendo sido criados mais de mil municípios nestas duas décadas, como também dobrado o 

quantitativo geral em apenas cinquenta anos. Cabe ressaltar também, a considerável redução 

desses números não apenas durante o regime militar, mas também na década de 2000, com um 

acréscimo de apenas 58 novos municípios. 

O aumento espantoso no número de emancipações no final da década de 80 e início de 

90, está diretamente vinculado a promulgação da Constituição de 1988, que transferiu a 

regulamentação de emancipações municipais da tutela da União para os Estados, cujas 

legislações eram bem menos exigentes quanto a criação de municípios. Outro importante aspecto 

é o perfil populacional dos municípios instalados neste período, tendo cerca de 74% destes, 

menos de dez mil habitantes, o que não poderia ocorrer dentro do quadro legal anterior à 

Constituição vigente (TOMIO, 2002).  
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Todavia, este processo acelerado de criação de municípios não decorre unicamente da 

alteração constitucional, sendo evidente o papel desempenhado pelos atores ou agentes políticos 

atuantes no processo emancipacionista. Segundo Tomio (2002), na esfera estadual a 

regulamentação de novos municípios passa em menor ou maior intensidade, pela interferência de 

quatro tipos de atores: as lideranças políticas locais, os eleitores, os deputados estaduais e o 

executivo estadual. 

As lideranças políticas locais geralmente são os responsáveis por iniciar o processo de 

reivindicação emancipatória junto ao legislativo estadual, visando geralmente atender seus 

interesses particulares, como ocupar os novos cargos públicos, ampliar a oferta e articular os 

recursos fiscais repassados ao novo município, valorizar propriedades fundiárias e imobiliárias, 

entre outros. 

Para alcançar seu objetivos, tais lideranças tendem a mobilizar a população local, que 

poderá votar favoravelmente no plebiscito decisório, além de promover pressão política nas 

instâncias políticas superiores, legislativo e executivo estadual. Os deputados estaduais 

participam efetivamente do processo emancipatório, interagindo com todos os outros atores, 

geralmente objetivando a continuidade de sua carreira política, mediante alianças e promessas de 

apoio das lideranças locais, além claro, da conquista de novo grupo de eleitores do município 

recém instalado. 

Já o executivo estadual, pode tomar diferentes decisões quanto a criação de um município, 

podendo ser favorável, contrário ou indiferente a fragmentação territorial, sendo portanto, difícil 

determinar qual decisão seria predominante, dependendo assim, fortemente das estratégias 

adotadas pelos outros atores. 

 

3. O PERFIL DOS MUNICÍPIOS EMANCIPADOS 

 

Dentro do processo de descentralização política ocorrido no Brasil pós-1988, dois 

importantes fatos envolvem a questão municipal, a elevação do município à condição de membro 

da Federação juntamente com os estados e com o Distrito Federal, e o crescimento dos recursos 

fiscais a este ente político. Esses dois fatos são componentes do que Gomes e Mac Dowell (2000) 

denominam de federalismo municipal. 

Com a Constituição de 1988, tem-se um considerável aumento da arrecadação dos 

municípios, via impostos municipais como ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) 

e o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) ou transferências de impostos estaduais e 

federais, principalmente por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), sobretudo em 

se tratando de pequenas cidades. Em contrapartida ao aumento da arrecadação, tem-se uma 
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ampliação das responsabilidades municipais na prestação dos serviços sociais mais básicos, 

como na saúde, na educação, na segurança, no saneamento, na promoção social, entre outros. 

Outra questão explícita dentro do processo de descentralização política brasileira, discutido 

por vários autores (CITADINI, 1998; GOMES e MAC DOWELL, 2000; MAGALHÃES, 2007) é o 

perfil destes municípios emancipados recentemente, sendo que dos 1.405 municípios instalados 

entre 1984 e 1997 cerca de 1.329 ou 94,5% possuem menos que 20 mil habitantes, segundo o 

IBGE. 

Percebe-se portanto, a construção de um paradoxo, enquanto o intenso êxodo rural e inter-

regional, juntamente com acelerado processo de urbanização pós década de 1960 concentrara 

um imenso contingente populacional em poucas cidades metropolitanas, criaram-se um grande 

número de municípios que abrigam pouquíssimo número de habitantes, revelando uma verdadeira 

dicotomia no território brasileiro. 

 

Tabela 2: População e número de municípios no Brasil segundo classificação populacional (2010) 

Classe de tamanho da 
população dos 

municípios 

População residente Número de municípios 

Total % Total % 

Até 5 mil 4 374 345 2,3 1 301 23,4 

De 5 à 10 mil 8 541 935 4,5 1 212 21,8 

De 10 à 20 mil 19 743 967 10,4 1 401 25,2 

De 20 à 50 mil 31 344 671 16,4 1 043 18,7 

De 50 à 100 mil 22 314 204 11,7 325 5,8 

De 100 à 500 mil 48 565 171 25,5 245 4,4 

Mais de 500 mil 55 871 506 29,3 38 0,7 

Total (Brasil) 190 755 799 100,0 5 565 100,0 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.  

 

Conforme pode ser analisado na Tabela 2, o último Censo Demográfico realizado pelo 

IBGE em 2010, revela que dos 5.565 municípios brasileiros, mais de 1.300 possuem menos de 5 

mil habitantes, o que corresponde à 23,4% do número de municípios, abrigando cerca de 2,3% da 

população brasileira, pouco mais de 4,3 milhões de habitantes. 

Tomando como base os municípios com até 20 mil habitantes, estes perfazem um total de 

3914, ou 70,4% do número de municípios brasileiros, todavia estes possuem apenas 17,2% da 

população brasileira, enquanto apenas 283 municípios com mais de 100 mil habitantes 

concentram mais de 104 milhões de pessoas, ou cerca de 54,8% da população, segundo o IBGE. 

Esta problemática constatada por outros autores na década de 1990 e início dos anos 

2000 tem demonstrado suas consequências, como por exemplo um grande número de municípios 

com economia estagnada, cujo o funcionamento da máquina pública é totalmente dependente dos 

repasses e recursos estaduais e federais, não conseguindo cumprir com aquilo que geralmente é 
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prometido no período emancipatório: melhorar os serviços públicos básicos e propiciar 

desenvolvimento e qualidade de vida a sua população. 

Para realização de uma breve análise desta problemática e de suas consequências 

observadas na realidade vivida por uma parcela significativa da população de algumas cidades, 

tomou-se aqui o município de Itapaci, localizado na microrregião de Ceres - GO, e os doze 

municípios que se desmembraram, direta e indiretamente dele. 

 

4. CONTEXTO HISTÓRICO E FORMAÇÃO TERRITORIAL 

 

Localizado na Microrregião de Ceres, porção do território goiano popularmente conhecida 

por Vale do São Patrício, o Município de Itapaci possui atualmente uma área de 956,125 Km2, 

com população recenseada em 2010 de 18.458 habitantes e estimada em 2015 de 20.945, 

segundo dados do IBGE. 

Sendo todos os espaços mutáveis ao longo do tempo, torna-se evidente que a atual 

configuração territorial do município não é a mesma dos tempos de outrora, tornando-se 

extremamente necessário uma análise dos processos históricos e políticos que o influenciaram, 

para uma melhor compreensão da atual realidade geográfica não apenas do município em 

questão, mas também de outros limítrofes e/ou próximos inseridos na dinâmica regional. 

Segundo o IBGE, o povoamento da área onde está a atual cidade de Itapaci iniciou-se por 

volta dos anos 1920, com a fixação das primeiras famílias em meio as densas matas de Cerradão 

que recobriam o extenso interflúvio entre os rios São Patrício e São Patricinho, se concretizando 

no ano de 1935, com o levantamento do primeiro cruzeiro no dia 2 de Julho, data que marca a 

fundação do povoado denominado originalmente de Água Fria (em referência a fazenda que lhe 

deu origem) e posteriormente de Floresta. 

Mesmo com inúmeras dificuldades, como o isolamento e a falta de recursos materiais e 

financeiros, a população do novo patrimônio cresceu rapidamente, sendo elevado à categoria de 

distrito em 31 de Outubro de 1938 e instalado em 15 de Março de 1939, subordinado ao município 

de Pilar, cidade histórica fundada junto as minas de ouro de Papuã, no auge da mineração 

aurífera em Goiás no século XVIII. 

Em 1945 ocorre um raro feito na história política-administrativa de Itapaci, sendo o distrito 

elevado à categoria de município, e a então sede – Pilar – rebaixada à distrito pelo Decreto Lei nº 

55, de 19 de Julho de 1945. No dia 11 de agosto do mesmo ano instala-se oficialmente o novo 

município, com a denominação de Itapaci (Pedra Bonita, na língua Tupi), sendo anexado a este 

todo o território do extinto município de Pilar. 

Originalmente, o Município de Itapaci era constituído por cinco distritos: Itapaci, 

Bandeirantes, Crixás, Embiara e Itacê, sendo o de Embiara (localizado a cerca de 11 Km da atual 
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cidade de Nova América) extinto em 1948, e o de Itacê novamente renomeado de Pilar de Goiás 

em 1949.  

Do ano de 1945 quando se emancipou, até 1953, o território do município de Itapaci 

perfazia uma área superior a 20.000 Km2, tendo como limites o Rio São Patrício ao sul, o Rio 

Tesouras a sudoeste, os Rios do Peixe e Araguaia a oeste, o Rio Crixás-açú ao norte, o distrito de 

Amaro Leite (atual Mara Rosa, na época distrito de Uruaçu) a nordeste, os municípios de Uruaçu 

a leste, e de Pirenópolis e Jaraguá a sudeste. 

O processo de fragmentação territorial inicia-se em 1953 com o desmembramento dos 

distritos de Pilar de Goiás, novamente elevado à categoria de município, e de Crixás e 

Bandeirantes, que formaram o novo município de Crixás, ambos instalados dia 1º de Janeiro de 

1954. 

Na década de 50 surgem inúmeros povoados na então região central do estado de Goiás, 

reflexo das inúmeras políticas de integração nacional que começaram com o Governo Vargas e se 

intensificaram com Juscelino Kubistchek e com os militares. É nesse contexto que em 1956 são 

criados dois novos distritos no território itapacino, Nova América e Aparecida de Goiás, sendo o 

primeiro dois anos depois desmembrado de Itapaci e elevado a condição de município. Também 

em 1958 é instalado o município de Hidrolina, antigo povoado de Lobeira desmembrado de Pilar 

de Goiás. 

No início dos anos 60 ocorre novo desmembramento territorial em Pilar de Goiás, agora 

para formar o município de Santa Terezinha de Goiás, instalado em 01 de janeiro de 1964. Como 

já citado anteriormente, as características centralizadoras do Regime Militar implementado a partir 

de 64 acabaram por frear o processo emancipatório no Brasil. 

Somente após a redemocratização do país na década de 80, torna-se a intensificar o 

processo de fragmentação territorial, com a criação do estado do Tocantins a partir do 

desmembramento da região norte de Goiás, além de milhares de municípios no Brasil. 

Apenas na década de 80, criou-se cinco novos municípios desmembrados indireta e 

diretamente de Itapaci: Mundo Novo e Nova Crixás (desmembrados de Crixás), São Luiz do Norte 

(desmembrado de Itapaci), Guarinos (desmembrado de Pilar de Goiás) e Campos Verdes 

(desmembrado de Santa Terezinha de Goiás). 

Na década de 1990, dois novos desmembramentos, Uirapuru desmembrado de Crixás e 

instalado em 1º de Janeiro 1993, e Santa Rita do Novo Destino, desmembrado de São Luiz do 

Norte e de Barro Alto em 1995 e instalado em 1º de Janeiro de 1997.  

 

5. QUADRO ATUAL DOS TREZE MUNICÍPIOS 
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Apesar de tentar-se aqui promover uma análise do quadro atual dos treze municípios que 

já figuraram integrados em um único território, ressalta-se que cada um destes tem suas próprias 

especificidades, com um dinamismo histórico, social, cultural, econômico e político distintos e 

intrínsecos a cada município, bem como as próprias diversidades e conflitos internos. 

 

Mapa 1: Mapa dos municípios que já integraram o município de Itapaci 

 

Fonte: IBGE, SIEG, 2016.  

Org.: TRINDADE, S. P. 
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O Mapa 1 traz os atuais treze municípios que já integraram o território de Itapaci e 

desmembrados a partir de 1953. De todos estes municípios, apenas o de Santa Rita do Novo 

Destino não constituiu totalmente ao recorte aqui trabalhado, já que a formação de seu território 

se deu com desmembramentos dos municípios de São Luiz do Norte e Barro Alto, o segundo 

estando fora do contexto histórico-geográfico de Itapaci. 

Como frisado anteriormente, estes municípios demonstram características 

socioeconômicas específicas e uma complexa dinâmica espacial peculiar a cada unidade 

municipal, todavia apresentam em menor ou maior intensidade, uma multiplicidade de relações 

intrarregionais, como também inúmeros desafios e questões que lhes são comuns.  

 

Tabela 3: Dados comparativos dos municípios que já integraram o município de Itapaci 

Municípios Área (Km
2
) Popul. (2010)

1 
IDHM (2010)

2 
PIB (R$ MIL) 2013

3
 
PIB per capita (R$) 

2013
4 

Campos Verdes 441,645 5 020 0,654 43 072 9 867,55 

Crixás 4 661,162 15 760 0,708 367 035 22 262,11 

Guarinos 595,866 2 299 0,652 26 079 11 742,18 

Hidrolina 580,391 4 029 0,677 54 193 13 527,95 

Itapaci 956,125 18 458 0,725 239 037 11 856,43 

Mundo Novo 2 146,651 6 438 0,634 86 983 14 074,95 

Nova América 212,025 2 259 0,678 27 143 11 589,68 

Nova Crixás 7 298,781 11 927 0,643 254 691 20 394,84 

Pilar de Goiás 906,646 2 773 0,684 64 975 24 038,07 

Santa Rita do 
Novo Destino

5 956,041 3 173 0,634 46 581 14 111,25 

Santa Terezinha 
de Goiás 

1 202,244 10 302 0,701 106 616 10 512,29 

São Luiz do Norte 586,058 4 617 0,669 59 588 12 200,74 

Uirapuru 1 153,475 2 933 0,670 38 570 12 916,84 

Total: 21 697,11 89 988 --- 1 414 563 --- 

Fonte: IBGE, 2016. 
1 
População local residente em área urbana e rural do município recenseada em 2010. 

2 
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal expressa em números a qualidade de vida da população. É medido 

em uma escala de 0 a 1, sendo considerado muito baixo de 0 a 0,499, baixo de 0,500 a 0,599, médio de 0,600 a 0,699, 
alto de 0,700 a 0,799 e muito alto de 0,800 a 1. 
3
 Produto Interno Bruto – é o total de riquezas, bens e serviços gerados no município no intervalo de um ano. 

4 
O PIB per capita é o valor do PIB gerado no município dividido pelo número absoluto de habitantes deste. 

5 
Como dito anteriormente, apenas parte do município de Santa Rita do Novo Destino já figurou no município de Itapaci, 

ainda assim optou-se por inseri-lo para fins comparativos. 

 

Observando a Tabela 3, nota-se que no último Censo Demográfico de 2010, nenhum dos 

treze municípios possuía mais de 20 mil habitantes, apenas quatro apresentavam mais de dez mil 

e tendo a maioria menos de cinco mil. Dado a área do território de cada município, alguns dos 

quais apresentam mais de mil Km2, estes possuem baixíssima densidade demográfica, com 

exceção de Campos Verdes, Nova América e Itapaci (os dois primeiros principalmente devido o 

pequeno território) apresentam menos de 10 hab/Km2, segundo dados do IBGE. 
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O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que tem como base três principais 

fatores: longevidade, educação e renda, expõe ainda que de forma superficial, uma amostragem 

da qualidade de vida da população dos municípios em questão. Destes, apenas Crixás, Itapaci e 

Santa Terezinha de Goiás apresentam IDHM Alto (de 0,700 à 0,799), todos os outros 

apresentando IDHM Médio (de 0,600 à 0,699), estando todos os treze abaixo da média estadual 

(0,735). 

A agropecuária é o setor mais dinâmico das economia dos municípios, merecendo 

destaque a produção de cana-de-açúcar nos municípios de Hidrolina, Itapaci (sede de uma 

destilaria de álcool), Nova América, Santa Rita do Novo Destino e São Luiz do Norte; melancia, 

em Itapaci e Mundo Novo; abacaxi, em São Luiz do Norte e Hidrolina; soja em Hidrolina, Itapaci, 

Nova Crixás, São Luiz do Norte e Santa Rita do Novo Destino, além do milho produzido em todos 

os municípios. 

A atividade pecuária, principalmente extensiva, predomina por todos os treze municípios, 

merecendo destaque os municípios de Nova Crixás, Mundo Novo e Crixás, que no último 

levantamento do ano de 2014, possuíam um rebanho efetivo de bovinos acima de 200 mil 

cabeças, segundo dados do IBGE.  

O setor mineral tem aumentado sua participação na economia de alguns municípios, 

principalmente com a produção de ouro, que tem destaque em Crixás, (que extraiu em 2012, 

11.034 Kg de ouro, e vem permanecendo nos últimos anos com uma média superior a 4 mil 

Kg/ano), além de Guarinos e Pilar de Goiás que tiveram o retorno da extração aurífera com a 

instalação da mineradora canadense Yamana Gold em 2011. A produção de calcário agrícola 

também é considerável em Itapaci, que atingiu em 2014, uma produção superior a 33 mil 

toneladas, segundo dados do IBGE. 

Apesar de alguns municípios apresentarem uma economia um pouco mais diversificada, 

observa-se que o setor primário é o predominante, mas não está bem estruturado em todos, 

permanecendo uma grande parte com uma economia estagnada, baixíssima geração de recursos 

e consequentemente, tornando-se fortemente dependente dos repasses estaduais e federais. 

Além de uma economia frágil que não consegui gerar renda e promover oportunidades à 

população local, outras questões tendem a dificultar a existência desses municípios, como a 

tributária e a política-financeira, que acabam por impactar diretamente na disponibilidade e na 

qualidade dos serviços públicos básicos prestados à população. 

Conforme Citadini (1998) existem hoje no Brasil, centenas de municípios praticamente 

inviáveis em termos financeiros, principalmente devido a extrema dificuldade em cobrar os tributos 

de sua competência: ISSQN e IPTU, sendo a arrecadação destes impostos geralmente baixa, no 

caso do ISSQN devido a sonegação que infelizmente é muito praticada, já a cobrança do IPTU é 

dificultada pela falha na avaliação do valor dos imóveis urbanos. 
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Gomes e Mac Dowell (2000) demonstram que em 1996, os municípios brasileiros com 

menos de 5 mil habitantes geravam em média, menos de 9% de sua receita corrente, na Região 

Centro-Oeste este número ainda cai para 7,5%. Para aqueles entre 5 e 10 mil habitantes a 

geração interna de receita corrente gira em torno de 10% na média Brasileira, e entre 10 e 20 mil 

habitantes, este número sobe para 12,3%, na região Centro-Oeste ambos estão abaixo da média 

nacional, sendo respectivamente 7,8% e 9,7%, tornando-se evidente, a grande dependência 

destes municípios aos repasses estaduais e principalmente federais via FPM. 

Os elevados gastos financeiros na administração política municipal também é outro grave 

problema dos municípios de pequeno porte populacional constatado por Gomes e Mac Dowell 

(2000), gastando estes proporcionalmente uma parcela maior de sua receita corrente com o 

legislativo do que os estados e a União. 

Na medida em que municípios gastam proporcionalmente mais de sua receita (do 
que estados e a União) em administração [...], implica que uma parcela maior dos 
recursos tributários globais mobilizados pelas três esferas de governo está sendo 
destinada ao pagamento de salários de prefeitos, vereadores e burocratas em 
geral e, portanto, uma proporção menor desses mesmos recursos está sobrando 
para financiar a prestação direta de serviços públicos e o investimento dos vários 
níveis de governo. (GOMES; MAC DOWELL, 2000, p. 19, grifo dos autores). 
 

A pequena arrecadação interna, os elevados gastos com salários de prefeitos, vereadores 

e burocratas, além da costumeira e nociva corrupção (dada a pouca fiscalização, a falta de 

transparência das finanças municipais e a escassa pressão popular), tem provocado notadamente 

em uma grande parcela destes municípios um acelerado processo de precarização dos serviços 

públicos básicos prestados à população local. 

Esta precarização dos serviços públicos é facilmente constatada em praticamente todos os 

municípios trabalhados em questão, o que afetam diretamente a qualidade de vida da população, 

que vê-se obrigada a se deslocar (temporária ou permanentemente) em busca dos serviços de 

saúde, educação, lazer e trabalho nas cidades com melhores estruturas, como Ceres, Rubiataba, 

Anápolis, Goiânia e Brasília. 

Outros serviços e estruturas são ainda mais problemáticas nestas cidades, como é o caso 

do saneamento básico, não possuindo rede de tratamento de esgoto, sendo utilizados os sistemas 

de fossa séptica e principalmente, fossa negra, além do lançamento direto de dejetos em cursos 

d’água. A pavimentação asfáltica e a drenagem urbana também são outros sérios problemas, 

sendo comum a presença de ruas, avenidas e bairros inteiros sem estas duas infraestruturas. 

A questão ambiental também está presente na maioria destes municípios, como a 

utilização dos lixões a céu aberto, sem nenhuma prevenção quanto a contaminação do solo pelo 

chorume e do ar pelos gases liberados pela queima e decomposição de matéria orgânica, além da 

ocupação urbana e rural e a consequente degradação das margens dos cursos d’água e de áreas 

de encostas. 
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A Tabela 4 expõe o número de hospitais e estabelecimentos de ensino em funcionamento 

nos treze municípios nos últimos quinze anos, demonstrando ainda que de forma sucinta, a 

realidade destes serviços básicos prestados à população, que sofreram queda em quantidade e 

qualidade na maioria dos municípios. 

 

Tabela 4: Número de Hospitais e estabelecimentos de ensino por município (2000-2015) 

Municípios 
Número de Hospitais 

Número de estabelecimentos de 
Ensino 

2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015 

Campos Verdes 2 2 1 1 17 10 7 6 
Crixás 3 3 3 3 46 18 18 18 

Guarinos --- --- --- --- 12 4 4 4 
Hidrolina 2 1 1 1 13 8 3 3 
Itapaci 3 2 2 2 19 11 11 11 

Mundo Novo 1 1 1 1 6 6 6 7 
Nova América --- --- --- 1 4 4 5 5 
Nova Crixás 2 1 1 1 18 12 12 12 

Pilar de Goiás --- --- --- --- 23 13 4 3 
Santa Rita do Novo 

Destino 
--- --- --- --- 9 5 5 5 

Santa Terezinha 
de Goiás 

4 2 1 1 30 13 12 14 

São Luiz do Norte 1 --- --- 1 6 6 5 5 
Uirapuru --- --- --- --- 6 5 5 5 

Total: 18 12 10 12 209 115 97 98 

Fonte: Ministério da Saúde; Ministério da Educação. In: Instituto Mauro Borges de Estatísticas e 

Estudos Socioeconômicos – IMB/SEGPLAN, 2016. 

 

Como exposto na tabela acima, é claro a redução nos serviços de saúde e ensino em 

quase todos os municípios, e o que é mais grave, alguns municípios como Guarinos, Pilar de 

Goiás, Uirapuru e Santa Rita do Novo Destino ainda hoje não contam com nenhuma estrutura 

hospitalar em funcionamento, sendo oferecido a população local apenas os postos de saúde ou 

UBS (Unidade Básica de Saúde), que contam geralmente ínfimo número de médicos, 

equipamentos e procedimentos, sendo os pacientes com complicações um pouco mais grave ou 

complexa, obrigados a se deslocarem por conta própria ou em ambulâncias até um hospital mais 

próximo, no caso dos três primeiros, Itapaci, Ceres, Anápolis ou nas capitais Goiânia e Brasília, no 

caso de Santa Rita do Novo Destino: Goianésia, Jaraguá, Ceres, Anápolis, Goiânia ou Brasília. 

Quanto ao número de estabelecimentos de ensino pré-escolar, fundamental e médio, 

também nota-se um queda brusca na oferta deste serviço essencial no desenvolvimento 

sociocultural de qualquer população. Com exceção de Mundo Novo e Nova América, todos os 

municípios sofreram redução no quantitativo total de escolas, cabendo ressaltar que os dois 

municípios citados foram os únicos que tiveram acréscimo nesse número, todavia apresentavam e 

ainda apresentam um pequeno número de escolas. 
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A escassez dos serviços mais básicos prestados à população, os elevados gastos 

administrativos, a economia pouco diversificada e a baixíssima oferta de empregos no mercado de 

trabalho tem provocado cada vez mais a fuga da população de alguns destes municípios, seja 

para aqueles de maior projeção e dinamismo econômico na região como Rubiataba, Uruaçu, 

Ceres, Goianésia, Jaraguá e mesmo Itapaci, seja para os médios e grandes centros urbanos 

como Anápolis, Goiânia e Brasília. 

 

Tabela 5: Número de habitantes por município nos anos de 1980-2015 

Municípios 1980 1991 2000 2010 2015
1 

Campos Verdes --- 16 648 8 057 5 020 3 870 
Crixás 30 219 22 213 14 673 15 760 16 695 

Guarinos --- 3 711 2 844 2 299 2 134 
Hidrolina 4 813 4 979 4 548 4 029 3 927 
Itapaci 14 225 12 652 13 931 18 458 20 945 

Mundo Novo --- 5 476 8 109 6 438 5 914 
Nova América 2 204 2 022 2 185 2 259 2 358 
Nova Crixás --- 11 102 11 061 11 927 12 653 

Pilar de Goiás 9 246 4 845 3 339 2 773 2 614 
Santa Rita do Novo 

Destino 
--- --- 3 025 3 173 3 331 

Santa Terezinha de 
Goiás 

10 964 16 522 12 015 10 302 9 876 

São Luiz do Norte --- 4 162 4 089 4 617 4 980 
Uirapuru --- --- 3 043 2 933 2 973 

Total: 71 671 104 332 90 919 89 988 92 270 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1980, 1991, 2000, 2010.  
1
 Estimativa da população municipal para o ano de 2015. 

 

A Tabela 5 expõe a dinâmica populacional dos municípios aqui trabalhados nas últimas 

três décadas e meia, nos Censos de 1980 e 1991 alguns municípios ainda não haviam sido 

emancipados, notando que no primeiro recenseamento após a instalação, estes apresentavam 

pequena população, como Guarinos, Mundo Novo, São Luiz do Norte e Uirapuru. 

É espantoso o crescimento populacional do município de Santa Terezinha de Goiás e do 

seu antigo povoado do Garimpo, rapidamente elevado à distrito e desmembrado como município 

com a denominação de Campos Verdes. Esse crescimento está basicamente ligado à descoberta 

da jazida de esmeralda no atual município de Campos Verdes em 1981, que atraiu milhares de 

migrantes de vários estados do Brasil. Na década de 1990, após o fechamento do garimpo devido 

à grande profundidade das jazidas, a falta de alternativas econômicas da cidade acabou por 

resultar em uma fuga gradual da população, sendo notável a queda da população não somente 

em Campos Verdes, como também em Santa Terezinha de Goiás, fortemente influenciada pela 

atividade minerária de seu município limítrofe e antigo distrito. 

Crixás é outro município ligado a mineração que sofreu evasão populacional a partir da 

década de 1980, perdendo grande parte de seu território e de sua população após o 
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desmembramento dos municípios de Mundo Novo, Nova Crixás e Uirapuru. O retorno da atividade 

aurífera pela Mineração Serra Grande administrada pelo Grupo AngloGold Ashanti de capital sul-

africano em parceria com a Kinross de capital canadense, tem propiciado um relevante dinamismo 

na economia do município e consequentemente uma estabilização do quadro populacional a partir 

dos anos 2000. 

Também ligado ao contexto minerário estão os municípios de Guarinos e Pilar de Goiás, 

cujo encerramento das atividades de exploração aurífera provocaram a estagnação econômica de 

ambos e um consequente declínio do número de habitantes. Com o já citado retorno das 

atividades minerárias em 2011, a expectativa da população local é que estes se estabilizem.  

Hidrolina e Mundo Novo são outros dois municípios que vem sofrendo evasão populacional 

desde os anos 1991 e 2000 respectivamente. Fora do contexto minerário, a economia destes são 

baseadas predominantemente na agricultura de subsistência e na pecuária extensiva de gado de 

corte e leiteiro. 

Os demais municípios tem se mantido estáveis, apesar de alguns decréscimos em uma ou 

outra década, seguido de uma recuperação geralmente influenciada pela dinâmica econômica, 

como pode ser observado em Itapaci, que teve um acréscimo considerável após a instalação de 

uma usina alcooleira no ano de 2001, que atraiu grande número de pessoas dos municípios 

vizinhos como também de outros estados. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O intenso processo emancipatório no Brasil ocorrido nos períodos democráticos e de 

descentralização política (1950-60, pós 1980) facilitou a criação de inúmeros municípios cujo 

quadro populacional apresentavam um pequeno número de habitantes, muito dos quais menos de 

5 mil, não sendo realizado estudos e análises sobre o dinamismo econômico do território 

emancipado, os futuros gastos com a gestão e a viabilidade financeira dos novos municípios 

(arrecadação superior as despesas). 

Uma das principais contestações daqueles distritos que pretendem emancipar-se é o 

descaso e desprezo por parte dos governos municipais, que visando apenas o carreirismo político, 

geralmente investem os recursos disponíveis no distrito sede, onde comumente predomina a 

maior parcela da população. 

Tal contestação tem fundamento e geralmente é verídica, como também é verdade que 

alguns distritos emancipados conseguiram sim melhorar consideravelmente a quantidade e a 

qualidade dos serviços públicos essenciais prestados à população, como também, graças a 

gestão eficiente de seus administradores, atrair recursos e investimentos que propiciaram um 

desenvolvimento local, mas infelizmente, não são estes a maioria dos casos. 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 826 

O que predomina nos municípios emancipados, cuja grande maioria possui pequeno 

número de habitantes, é a dificuldade de arrecadação dos tributos de competência municipal 

(ISSQN e IPTU), e uma grande dependência da transferência de impostos estaduais e 

principalmente federais por meio do FPM, que são destinados, via de regra, a cobrir os altos 

gastos com a folha salarial do executivo, do legislativo e dos burocratas municipais em geral. 

Desta forma, a parcela mais carente da população dependente diretamente dos serviços 

públicos de saúde, de ensino, de segurança, de saneamento e de lazer, veem este serviços cada 

vez mais precarizados e as estruturadas públicas como escolas, hospitais, praças e parques, cada 

vez mais sucateadas e raras. 

Os municípios trabalhados aqui, emancipados direta ou indiretamente do território original 

do município de Itapaci à época de sua instalação, demonstram esta realidade e os resultados 

tem se mostrado dramático a maioria dos municípios, com a consequente evasão populacional e 

esvaziamento geográfico destes. 

Este é sem dúvida, um recorte espacial mesclado de particularidades que merece muita 

atenção e pesquisas, como também políticas públicas, sejam estas municipais, estaduais ou 

federais, que busquem uma melhoria da qualidade de vida da população mais pobre destes 

municípios, pois é esta, sem sombra de dúvida, a que mais sofre com o desgaste e a precarização 

dos serviços públicos básicos. 
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