
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS (CCH) 

DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS 

CURSO: GEOGRAFIA LICENCIATURA PLENA 

 

 

 

 

 
ARTIGO CIENTÍFICO 

 
O PERÍMETRO IRRIGADO DO GORUTUBA: UMA ANÁLISE HISTÓRICA, 

SOCIAL E ECONÔMICA 
 
 
 
 

 
 
                                                                        

 AUTOR: ROGÉRIO OLIVEIRA DIAS 
                                                        CO-AUTORES: ANDRÉA FONSECA MARTINS 

                                                                       LUCAS LOPES SOUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTES CLAROS - MG 
2013 



O PERÍMETRO IRRIGADO DO GORUTUBA: UMA ANÁLISE HISTÓRICA, 
SOCIAL E ECONÔMICA 

 

RESUMO: O presente trabalho busca descrever e analisar o perímetro irrigado do gorutuba em 

seus vários aspectos: físicos, econômicos e sociais. Para isso foi realizado levantamento 

bibliográfico e trabalho de campo. Através da análise histórica foi possível analisar as diversas 

transformações ocorridas no projeto a partir da sua construção, implementação, administração, 

bem como sua composição por colonos e empresários que produzem no projeto. Através de 

análise de dados observa-se que o projeto trouxe desenvolvimento não somente à área rural 

onde se encontra, mas também a toda região adjacente, isto é, com o tempo foi possível inferir 

que a região a qual o projeto está inserido teve uma mudança significativa no seu perfil  

socioeconômico. Portanto foi verificado que através da implementação da técnica o homem pode 

obter resultados satisfatórios mesmo em regiões de  baixo nível hídrico e climas semiáridos. 

Palavras-chave: Perímetro irrigado, Produção Agrícola, Desenvolvimento. 

 

ABSTRACT: This study aims to describe and analyze the irrigated perimeter of Gorutuba in its 

various aspects: physical, economic and social. For this literature review was conducted and field 

work. Through historical analysis it was possible to analyze the various changes occurring in the 

project from its construction, implementation, administration, and its composition by settlers and 

entrepreneurs that produce the project. Through data analysis shows that the project not only 

brought development to the rural area where, but also the whole adjacent region, ie the time it 

was possible to infer that the region which is the project had entered a change significant in its 

socioeconomic profile. Therefore it was found that by implementing the technical man can get 

satisfactory results even in regions of low water level and semiarid climates. 

Keywords: Perimeter Irrigated, Agricultural Production, Development. 

 

 

 

 

 



1. Introdução 

 

No presente trabalho será demonstrado como os fatores naturais interferem na 

produção agrícola e até mesmo na qualidade da vida humana, porém o homem através da 

técnica é capaz de intervir minimizando os efeitos danosos à produção. Desde a Geografia 

Clássica os geógrafos deram ênfase ao caráter determinista da natureza. Através do método 

descritivo já se verificava que a natureza possuía um grande poder determinista sobre as ações 

do homem, verificava-se nesse período a paisagem natural. Entretanto com o passar do tempo, 

o homem começou a intervir na natureza através do domínio da técnica e com isso passou a 

criar novas possibilidades de transformação da mesma com o intuito de diminuir seu caráter 

determinista, diante disso, Santos faz a seguinte afirmativa: "No processo de desenvolvimento 

humano, não há uma separação do homem e da natureza. A natureza se socializa e o homem 

se naturaliza" (SANTOS, 1988, p. 89).  

Através desse entendimento podemos elencar que o Perímetro Irrigado do Gorutuba é 

uma técnica empregada pelo homem com o intuito de modificar e/ou amenizar os efeitos da 

natureza sobre a produção agrícola e da qualidade de vida no semiárido. Visto que através do 

projeto foi possível produzir em larga escala numa região em que outrora por fatores naturais 

estaria aquém de uma produção de regiões cujos fatores climáticos não sejam tão 

determinantes. Contudo, a implementação do projeto foi de ganho imensurável para a região, 

pois além de propiciar uma grande produção agrícola demandou um aumento significativo de 

mão-de-obra em diversos setores, uma vez que o projeto diversificou a economia da região na 

qual está inserido. 

A metodologia utilizada baseou-se em levantamento de dados estatísticos, econômicos 

e populacionais, junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, dados técnicos da 

CODEVASF - (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) e do 

DIG (Distrito de Irrigação do Perímetro Gorutuba). Além disso, foi realizado um trabalho de 

campo com o objetivo de fazer uma observação in loco. 

 

 

 

 

 

 



2. Perímetros Irrigados 

 

  

Primeiramente, antes de falar em Perímetro irrigado do Gorutuba, que é o objetivo 

maior deste trabalho, é necessário que se entenda os perímetros irrigados de forma geral. Dessa 

forma, é de suma importância sabermos onde, e por quais motivos os perímetros irrigados são 

criados. De acordo com (CODEVASF, 1998, p. 24), a irrigação é uma tecnologia complexa de 

caráter interdisciplinar, que relaciona os componentes básicos da natureza: água-solo-planta-

homem. 

Normalmente, os perímetros irrigados são construídos em regiões áridas e com um 

forte déficit anual de precipitações. Portanto os mesmos buscam reduzir ao máximo os impactos 

causados por esse déficit hídrico que atinge essas regiões. As mesmas não se desenvolvem 

muito no setor agrícola, pois a falta de água prejudica muito essa prática fazendo com que a 

economia não se desenvolva nesse sentido. Por isso os perímetros irrigados são instalados para 

que se estabeleça nessa região uma economia com forte base na agricultura e que permita o 

desenvolvimento econômico fazendo com que a mesma ocupe a mão-de-obra excedente.  

Segundo a (CODEVASF, 1998, p. 21): 

 

À medida que os investimentos em irrigação são implementados, as vantagens 

locacionais para a realização de novos investimentos vão se concretizando, atraindo 

a implantação de atividades subsidiarias do setor agrícola, como o beneficiamento e 

industrialização de produtos agrícolas. 

 

Diante dessa afirmativa da CODEVASF, é possível perceber que não somente o setor 

agrícola que fortalece, mas também o comercial que dará suporte aos produtores com a venda 

de insumos, equipamentos agrícolas e a indústria que terá seu foco nos produtos oriundos do 

perímetro irrigado. É importante ressaltar que existem vários outros investimentos indiretos que 

vão se formar a partir daí. O Governo encontra nos perímetros irrigados a forma de levar o 

desenvolvimento à áreas do semi-árido brasileiro e com isso consegue minimizar as 

disparidades econômicas que existem em nosso país. 

 

 

 



3. Caracterização do Projeto 

 

O Projeto Gorutuba se situa no município de Nova Porteirinha-MG e possui uma área 

de 11.280 ha. O projeto foi iniciado pelo DENOCS (Departamento Nacional de Obras Contra a 

Seca) e posteriormente passado a CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 

São Francisco e do Parnaíba) no ano de 1978 que teria a obrigação de implementação de toda 

infraestrutura de irrigação, e em 1979 o projeto se encontrava totalmente concluído. Em 1986 o 

perímetro foi emancipado e passou a ser administrado pela COVAG (Cooperativa Agrícola de 

Irrigação do Vale do Gorutuba) até janeiro de 1992, retornando à administração a CODEVASF. 

Já em março de 1993 é criado o DIG (Distrito de Irrigação do Perímetro Gorutuba) que passou 

então a administrar todo o perímetro até os dias atuais. O projeto que fica a jusante da Barragem 

Bico da Pedra tem 134,3 km de canais, sendo 24,5 km de canal principal, e o restante de canais 

secundários, terciários e quaternários.O perímetro gera aproximadamente 9500 empregos 

diretos e indiretos, o projeto possui 380 pequenos produtores e 59 grandes produtores 

distribuídos pelo perímetro. De maneira geral podemos ver as características do projeto com 

dados disponibilizados pelo DIG.  

 

4. Características do Projeto 

 

          De acordo com as informações supracitadas, percebe-se a dimensão do projeto Gorutuba, 

o qual se encontra em pleno funcionamento, entretanto este passou por diversas dificuldades 

desde a construção até à administração. Abaixo segue alguns dados técnicos do projeto e da 

região. 

 

Fonte Hídrica – Barragem Bico da Pedra 

Capacidade de armazenamento..................................................................705milhões m3 

Temperatura Média....................................................................................................26°C 

Precipitação Média...........................................................................................850mm/ano 

Umidade relativa do ar............................................................................................. 68,0% 

 

Infraestrutura de uso comum: 

Canal principal....................................................24.500 m 

Canais Secundários / Terciários........................103.000 m 



Rede de drenagem.............................................136.000 m 

Dique de proteção – Mosquito..............................5.400 m 

Estradas de serviços..........................................320.000 m  

Fonte: DIG (Distrito de Irrigação do Gorutuba).  

 

Diante desses dados podemos perceber tamanha grandeza a qual possui o projeto. 

Mas o mesmo encontra algumas dificuldades para obter seu pleno funcionamento, devido a sua 

dependência de fatores naturais como as precipitações, para que se mantenha um nível 

satisfatório da Barragem Bico da Pedra que é a fonte hídrica abastecedora do projeto. No ano de 

2012 o projeto passou por uma crise em relação ao seu volume de água o que fez com que 

técnicos do DIG e da CODEVASF adotassem um racionamento da água em 32%, uma 

porcentagem bastante expressiva. No gráfico abaixo podemos perceber esse déficit levando em 

consideração os últimos seis anos. 

 

 

   Figura 1: Déficit de Precipitações na Barragem Bico da Pedra. 

   Fonte: DIG (Distrito de Irrigação do Perímetro Gorutuba)  

 

 



Apesar de ser um projeto bem elaborado, com o tempo seria impossível que esse 

perímetro não passasse por manutenções, e em fevereiro de 2012 em informativo, a 

CODEVASF anuncia o projeto de tubulação do perímetro que é uma obra do PAC 2 (Programa 

de Aceleração do Crescimento) do Governo Federal com um custo estimado de 57 milhões. Ao 

todo serão feitos cerca de 126 km de adutoras, o Gerente Executivo do Distrito de Irrigação do 

Perímetro Gorutuba, Ricardo Carreiro Neto faz a seguinte colocação: “Com essa ação o 

Perímetro de Irrigação Gorutuba passará a contar com significativa melhoria na eficiência de 

condução e distribuição de água. Com isso será feito um melhor aproveitamento da água e os 

colonos terão uma redução nas contas de luz, pois grande parte da tubulação estará 

pressurizada”. A nova tecnologia empregada ao projeto minimizará os efeitos da 

evapotranspiração, uma vez que é sabido que o projeto se encontra na região do semi-árido e 

possui grande índice de insolação, altas temperaturas e baixos níveis de precipitação, o que 

mostra a importância do uso eficaz da água. Diante do que foi exposto iremos falar das 

mudanças que esse projeto proporcionou as suas áreas circunvizinha. 

 

  

5. Impactos socioeconômicos 

 

O Projeto Gorutuba é uma ação do governo e tem como objetivo fomentar o 

crescimento regional através da implantação de infraestrutura que possibilita a produção agrícola 

em larga escala em uma área que outrora estava à margem do desenvolvimento em decorrência 

do baixo nível de recursos hídricos e consequentemente por fazer parte do semiárido brasileiro. 

O projeto de irrigação é de suma importância para a região visto que possui chuvas irregulares e 

escassas, comprometendo assim a produção agrícola e até mesmo a qualidade de vida no 

semiárido. A cidade de Janaúba e Porteirinha são as maiores beneficiadas pelo projeto 

Gorutuba, pois se tornaram polarizadoras dos recursos gerados pelo projeto. Podemos perceber 

o desenvolvimento econômico através da TABELA 1: 

 



 

Fonte: Impactos da Política Nacional de Irrigação sobre o desenvolvimento socioeconômico da região 

Norte de Minas Gerais: uma avaliação do Projeto Gorutuba (Universidade Federal de Viçosa) 

 

       O quadro a seguir mostra alguns dados mais recentes da produção do projeto:  

 

Valor Bruto da Produção (VBP) – R$ 

Ano 

Área Familiar Área Empresarial 

Total 
Culturas 

Temporárias 

Culturas 

Permanentes 

Culturas 

Temporárias 

Culturas 

Permanentes 

2009* 2.819.647 15.221.869 178.527 11.579.875 29.799.918 

2010* 1.386.380 23.896.952 402.285 26.208.048 51.893.666 

2011 2.093.380 28.599.285 87.707 22.675.621 53.455.993 

*Valores atualizados pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

Dezembro 2011 

Fonte: Codevasf 

 



Outro ponto importante é que o projeto impulsionou um aumento significativo da 

economia e desenvolveu uma grande diversificação da economia dos municípios adjacentes ao 

projeto, pois a partir da implantação do mesmo se faz necessário a criação e implantação de 

empresas e associações de plantação, cultivo, armazenamento, beneficiamento, logística, 

comercialização e outras atividades ligadas a demanda do projeto. 

Segundo a Codevasf, estima-se a geração 4.200 empregos diretos e 6.300 empregos 

indiretos, com uma produção de 62.399 t de alimentos em 2011. Através destes dados é 

possível elencar que o projeto é um grande gerador de emprego e renda na região possibilitando 

a mudança do perfil socioeconômico da região atendida por ele. 

A cidade de Janaúba tem uma produção bastante significativa no que se refere a produtos 

agrícolas e um grande destaque para a bananicultura como podemos ver no quadro abaixo: 

 

PRINCIPAIS PRODUTOS  AGRÍCOLAS  2003 

Produto 
Área colhida 
(ha) 

Produção 
(t) 

Rendimento 
médio 
(kg/ha) 

Abacaxi (1) 1 12 12.000,00 

Algodão (em caroço) 20 14 700,00 

Alho 2 6 3.000,00 

Amendoim (em casca) 2 2 1.000,00 

Arroz em casca sequeiro 12 5 416,67 

Arroz em casca várzea 
úmida 

22 17 772,73 

Banana (2) 2.002 36.036 18.000,00 

Cana-de-açúcar 5 90 18.000,00 

Feijão (1ª safra) 820 378 460,98 

Feijão (2ª safra) 20 36 1.800,00 

Feijão (3ª safra) 20 36 1.800,00 

Fumo (em folhas) 1 1 1.000,00 

Laranja (1) 16 320 20.000,00 

Mandioca 50 750 15.000,00 

Milho 2.300 1.063 462,17 

Tomate (de mesa) 1 30 30.000,00 

Uva 16 480 30.000,00 

Cebola 2 16 8.000,00 

Sorgo (1ª safra) 150 144 960,00 

Tomate (industrial) 40 3.600 90.000,00 
      Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

                    (1) Produção em mil frutos e rendimento em frutos/ha 

                    (2) Produção em mil cachos e rendimento em cachos/ha 

 



Segundo o IBGE (censo 1970) a população de Janaúba era de 25876 habitantes, em 

1980 foi de 43072, em 1990 foi de 53096, em 2000 foi de 61651 e no censo atual 2010 é de 

aproximadamente 66803 habitantes. Podemos inferir que a região e a cidade estão em 

constante crescimento populacional, mas o que chama atenção é o crescimento de 66.45% da 

década de 70 pra 80, é importante ressaltar que neste período ocorre a implementação do 

Projeto Gorutuba, portanto é notável o impacto do desenvolvimento populacional e econômico 

gerado a partir da implantação do projeto. O desenvolvimento econômico atrai a população 

porque a partir do projeto a cidade passou a ser um pólo atraindo empresas de diversos setores 

e por consequência cresce a demanda por mão-de-obra e serviços. 

 

6. Trabalho de Campo 

 

Foi realizado no dia 01 de Setembro de 2012 uma pesquisa de campo na cidade de 

Janaúba e Nova Porteirinha no Norte de Minas Gerais, na qual está localizado o Perímetro 

Irrigado do Gorutuba, com o objetivo de conhecer todo o seu desenvolvimento, aspectos 

positivos e negativos e  sua influência na região. 

Primeiramente, visitamos o Mercado Municipal Anerindo Miranda, na cidade de 

Janaúba, onde seus vendedores utilizam a Agricultura Familiar como forma de sustento, as 

principais atividades da agricultura são: cultura de algodão, milho, feijão, sorgo, mandioca, 

mamona, tomate, horticultura e fruticultura, especialmente a bananicultura, pois o clima favorável 

e as terras férteis fazem com que a Banana seja um excelente investimento para os seus 

produtores, atingindo tanto o mercado interno quanto o mercado externo.  

No Mercado Municipal também foi possível observar diversas especiarias, artesanato, 

cachaça, rapadura, plantas, venda de animais como peixe, frango, peru, pato e ainda era notável 

certa quantidade de frutas importadas, como kiwi, pêra, que não são produzidos na região.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Mercado Municipal Anerindo Miranda (Janaúba/MG) 

Foto 1: Rogério Dias (2012) 
 

A Agricultura Familiar exerce um papel fundamental nas pequenas cidades, pois ela 

atua de forma significativa na economia além de disponibilizar emprego para a comercialização 

de seus produtos. É constituída de pequenos e médios produtores rurais, que geralmente 

possuem baixo nível de escolaridade e diversificam os produtos cultivados para a diminuição de 

custos e aumento da renda. 

Inserir-se no mercado depende de tecnologia e condições políticos-institucionais, como o 

acesso a crédito, informações organizadas, canais de comercialização e transporte. O Governo 

Federal, visando um auxílio a esses agricultores cria o Pronaf (Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar) que tem como objetivo o financiamento de projetos 

individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores familiares e assentados da reforma 

agrária. Este programa possui as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais, além das 

menores taxas de inadimplência entre os sistemas de crédito do País. Outros programas 

também foram criados com o intuito de ajudar esses agricultores como o SEAF (Seguro da 

Agricultura Familiar) que também atua com financiamentos; a Diversificação Econômica com 

iniciativas na área de diversificação da produção e da renda familiar, os produtos e mercados 

diferenciados, a agroindústria familiar, o turismo e o artesanato; o Mais Alimentos que destina 



recursos para investimentos em infraestrutura da propriedade rural, dentre outros que visam o 

desenvolvimento desse setor. 

 

 

Mercado Municipal Anerindo Miranda (Janaúba/MG) 

Foto 2: Rogério Dias(2012) 

 

Através do Perímetro Irrigado do Gorutuba, foi possível um maior desenvolvimento da 

Agricultura Familiar. Com o projeto de irrigação, não só a cidade de Janaúba e Nova Porteirinha 

como toda região onde ele está inserido, foi beneficiada, pois obteve grande crescimento da 

produção de pequenos, médios e grandes produtores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto Gorutuba 

Foto 3: Rogério Dias(2012) 

 

O destaque dessa produção é a Bananicultura, pois o projeto está localizado em uma 

área que o seu cultivo é totalmente favorável. São diversos os benefícios da produção dessa 

fruta, pois obtém a geração de empregos, aumenta a economia tanto da cidade quanto da 

região, fortalece o desenvolvimento da agricultura e a satisfação de seus produtores em 

trabalhar na sua própria terra, entretanto é notável um ponto negativo nesse desenvolvimento, 

que é a utilização de agrotóxicos nas plantações, pois muitos utilizam de forma incorreta, 

afetando a saúde de agricultores vizinhos e até mesmo de moradores de cidades próximas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bananicultura (Nova Porteirinha/MG) 

Foto 4: Rogério Dias(2012) 
 

Apesar deste ponto negativo quanto aos agrotóxicos, diversas são as tentativas de 

amenizar o seu efeito, através da EMATER, Associações e Cooperativas é possível obter 

sucesso conscientizando seus produtores a usarem de forma correta, sem agredir a população, 

nem contaminar o solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Considerações Finais: 

 

Diante das analises feitas, neste trabalho, podemos concluir que o projeto foi de suma 

importância para a região, sobretudo para a economia, pois a partir da implantação deste 

verificou-se uma grande evolução da mesma. As questões sociais também foram beneficiadas, 

pois o projeto proporcionou uma grande demanda de mão-de-obra, o que propiciou a absorção 

da mão-de-obra excedente. Além disso, a renda dos colonos teve aumentos consideráveis 

proporcionando aumento do poder aquisitivo e consequentemente um forte aumento do 

consumo, fazendo com que ocorra uma intensificação dos fluxos de capitais, pois através do 

investimento na agricultura foi possível observar todo o seu desenvolvimento, de pequenos a 

grandes produtores, transformando assim a vida de moradores tanto da cidade quanto do rural.  
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