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Resumo
O presente estudo tem como objetivo principal analisar a influência do Projeto
Jaíba no desenvolvimento econômico e social dos municípios de Jaíba e Matias
Cardoso, que compreendem a área geográfica ocupada pelo projeto, atualmente
o maior perímetro de irrigação da América Latina. A análise abrange o horizonte
temporal de 1970, época que marca o início das obras e a chegada dos primeiros
colonos até o ano de 2010. O estudo desenvolvido, portanto, é uma avaliação expost que se caracteriza, quanto aos meios, como estudo de caso aplicado. Para
tal, foi desenvolvida pesquisa descritiva com abordagem qualitativa e quantitativa
dos dados. Na coleta das informações, foram utilizados relatórios de instituições
envolvidas nas várias atividades do projeto no âmbito estadual e federal, dados
censitários da região e índice de desenvolvimento humano (IDH) dos municípios
de Jaíba e Matias Cardoso, assim como entrevistas com atores envolvidos
diretamente no projeto que apresentam diferentes perfis. A partir do estudo
analítico dos dados, foi possível constatar significativa contribuição do projeto no
desenvolvimento dos municípios em estudo, em especial nas questões
econômicas, mas ao mesmo tempo foram identificadas oportunidades de
melhorias e deficiências nas questões sociais da população, que poderia
apresentar melhores condições, influenciadas pelo projeto.
Palavras-chave: Projeto Jaíba. Desenvolvimento econômico. Desenvolvimento
social.

Abstract
This study aims at analyzing the influence of the Jaíba Project in the economic
and social development of Jaiba and Matias Cardoso towns, which understand the
geographical area occupied by the project, currently the largest perimeter of
irrigation in Latin America. The analysis covers the time frame from 1970, a time
that marks the beginning of construction and the arrival of the first settlers until the
year of 2010. The study developed, therefore, is an ex-post evaluation that is
characterized, by the means, such as study case applied. For this, descriptive
study was conducted with a qualitative and quantitative analysis of data. In the
collection of information were used reporting institutions involved in the various
project activities at the state and federal level, census data of the region and HDI
of Jaiba and Matias Cardoso, as well as interviews with actors directly involved in
the project with different profiles. From the analytical data study, it was possible to
detect a significant contribution of the project in the development of the
municipalities under study, particularly on economic issues, but, at the same time,
improvements and weaknesses opportunities were identified in the social issues of
the population, who could have better conditions, influenced by the Project.
Keywords: Jaíba Project. Economic development. Social development.
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1 Introdução
Como parte integrante da gestão das organizações, o planejamento faz-se
necessário frente às exigências tanto internas como externas para melhor
posicionamento no mercado e para realizar os seus objetivos pretendidos. As
constantes mudanças mercadológicas, de ambientes e demandas obrigam as
empresas a desenvolver planos e projetos eficazes. Nesse contexto, ganha
consistência a realização de projetos, dos mais simples aos de maior
envergadura.
O consequente acompanhamento e avaliação demonstram também importância
grandiosa no âmbito geral dos objetivos a que se propõe uma organização com
os projetos escolhidos. É fato que nem sempre essas etapas são executadas de
forma consistente, o que impede a visibilidade de possíveis modificações ou
adaptações necessárias ao longo da implantação ou ao final de sua execução.
Possibilidades de implementação de melhorias podem ser perdidas nesse cenário
e alguma parte dos recursos investidos deixa de ser mais bem aproveitados.
O desenvolvimento e acompanhamento de projetos na gestão das organizações
compõem parte essencial do conjunto de ações que são tomadas para assegurar
o alcance dos objetivos e posicionamento estratégico. Os projetos são
considerados um conjunto de esforços temporários para a criação de um
resultado específico (Project Management Institute – PMI, 2013) e podem causar
impactos sociais, econômicos e ambientais com maior duração do que sua
própria extensão temporal, dependendo do panorama em que se inserem e quais
variáveis influenciam.
Os projetos podem ser destinados a grande diversidade de fins e essa variável
determinará, inicialmente, o norte das decisões, a estrutura necessária para o
desenvolvimento das ações e o consequente alcance dos objetivos pretendidos. A
coordenação dos mesmos é desenvolvida de forma distinta de acordo com fatores
que envolvem a organização, com o ambiente em que esta se encontra inserida,
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com os impactos dos resultados que serão gerados pelo projeto e com os fatores
que envolvem o campo específico de sua atuação e influência.
Considerada uma abordagem relativamente moderna no campo da administração,
a gestão de projetos busca obter melhor controle organizacional e utilização mais
racional dos recursos disponíveis (Kerzner, 2011). Há algumas décadas os
projetos eram usados perceptivelmente, quase que com exclusividade na
construção civil. Entretanto, com a crescente necessidade de desenvolvimento de
atividades não rotineiras destinas a determinado fim, a gestão de projetos teve
sua utilização expandida para as demais áreas, dessa forma, cada vez mais
ganha espaço e seu gerenciamento tem sido estudado mais amplamente.
Nos últimos tempos, a gestão pública, tanto municipal, estadual quanto federal,
utiliza os projetos com vistas ao desenvolvimento de ações para a geração de
resultados, em especial nos empreendimentos de longo prazo. Esse fato, entre
outros, diferencia a gestão de projetos no âmbito das empresas públicas das
privadas, mas em ambas a colaboração dos indivíduos para atingimento dos fins
é de grande importância assim, como a mensuração e acompanhamento dos
resultados que derivam dos projetos.
Atenção especial deve ser dispensada à gestão de projetos públicos, pois além
de possuírem maior extensão em relação ao tempo, em geral atingem número
mais expressivo de sujeitos que são influenciados pelos seus resultados,
observando sempre o caráter social a que se destinam. A esse respeito, Cohen e
Franco (2012) destacam que as políticas sociais foram se expandindo de modo
segmentado, absorvendo paulatinamente diferentes grupos sociais em relação à
sua capacidade de satisfazer suas próprias necessidades. Nessa esfera, o
investimento em projetos oferece base de sustentabilidade inicial por meio de
financiamento para a criação e funcionamento de estruturas em diversos ramos.
Em geral, os projetos públicos visam ao desenvolvimento social por meio de
ações que são capazes de criar estruturas as quais funcionem de forma
autossustentável ao final da intervenção governamental. Após estarem em pleno

14

funcionamento, estabilizados e com os objetivos alcançados, os resultados dos
projetos são entregues à iniciativa privada para continuidade e crescimento
daquilo que foi projetado, caracterizando assim o fechamento do projeto com
amparo governamental.
A diversificação dos tipos de projetos possíveis de desenvolver torna sua
aplicabilidade bastante ampla, mas ao serem definidos seus fins de forma clara
eles devem oferecer condições de direcionamento das ações para todos aqueles
que se encontram envolvidos.
Nesse sentido, devem-se ter objetivos claros que norteiam as ações previstas e,
como consequência, espera-se que haja mensuração relativa ao alcance dos
mesmos, ou seja, que se realize algum tipo de avaliação do projeto. A avaliação
necessita ser feita observando-se os indivíduos ou grupos que possuem em
comum algum atributo que o projeto pretende suprir ou desenvolver (Cohen &
Franco, 2012). Após bem delineado o grupo-alvo do projeto, é possível
estabelecer os melhores meios para avaliação, assim como construir uma crítica
dos resultados que permita incrementar mudanças naquilo que se fizer
necessário, buscando sempre ampliá-los e aprofundá-los.
No que se refere aos projetos públicos ou sociais, a avaliação pode ser realizada
em diversos pontos de seu desenvolvimento, desde a fase de concepção,
passando pela realização de suas etapas, até seu término. Com a intenção de
estabelecer critérios para decisão de implementação ou não do projeto e/ou com
a finalidade de classificar projetos de acordo com sua eficiência, é possível
realizar a avaliação ex-ante. Esse tipo de avaliação engloba análises de custobenefício ou custo-efetividade, apresentando critérios racionais para a tomada de
decisão.
Sendo o objetivo analisar projetos que estão em desenvolvimento ou buscar
elementos de apoio a decisões, a avaliação a ser utilizada é a ex-post, que de
acordo com a análise feita por Cohen e Franco (2012) divide-se em avaliação de
processos e avaliação de impacto. A primeira constitui um tipo de avaliação
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periódica que busca identificar dificuldades reais relacionadas ao controle, à
programação e administração, tendo como objetivo central mensurar a eficiência
de operação do projeto. Já a segunda, a avaliação de impacto, procura verificar a
funcionalidade do projeto, ou seja, o quanto os objetivos traçados foram
alcançados; e demonstra o que foi gerado e os efeitos produzidos ou alcançados.
A avaliação de impacto pode ser realizada durante o curso do projeto, na
finalização de etapas ou ao final de sua execução.
Relacionado ao exposto, surge a questão geradora da pesquisa ora proposta:
qual a influência do Projeto Jaíba no desenvolvimento econômico e social dos
municípios de Jaíba e Matias Cardoso? Esses municípios encontram-se inseridos
na área do empreendimento. A influência será analisada no período de 1970 a
2010, permitindo um estudo de sua concepção à sua implementação.
O Projeto Jaíba localiza-se no extremo norte de Minas Gerais, à margem direita
do rio São Francisco. Jaíba é o nome dado a uma área de aproximadamente
310.000 hectares (ha), que envolve parte do antigo município de Manga e parte
de Monte Azul. Sua ocupação e colonização iniciaram na década de 1950. Em
meados de 1960 foram analisadas as potencialidades agrícolas da região da Mata
da Jaíba, área de cerca de 230.000 ha. Até então, não havia ainda uma
delimitação definida de projeto, apesar de todas as ações estarem voltadas para o
aproveitamento agrícola da região.
Após o desenvolvimento de diversos estudos com vistas à colonização da região,
o Governo do Estado de Minas Gerais lançou, em 1966, o Plano de
Desenvolvimento Integrado da região Noroeste (PLANOROESTE), criando para
administrá-lo a Fundação Rural Mineira de Colonização e Desenvolvimento
Agrário (RURALMINAS) (Ecoplan, 2005). A partir de 1972 foi estabelecida
parceria com o Governo Federal e da área dos 230.000 ha que abrangia toda a
mata da Jaíba, cerca de 100.000 há foram selecionados para projetos de irrigação
visando atender empresários e pequenos produtores. Toda a área foi dividida em
quatro partes de implantação que constituem atualmente as etapas de realização
do Projeto Jaíba. Nos dias atuais, o projeto se encontra em fase de
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desenvolvimento, seguindo as etapas de ocupação e exploração que foram
estabelecidas pelo seu plano de desenvolvimento.
A proposta do estudo se justifica pela importância que o Projeto Jaíba tem na
localidade em que está inserido, uma vez que é uma região pobre em recursos
financeiros e pelas potencialidades de desenvolvimento que um projeto dessa
magnitude tem capacidade de gerar, sendo responsável por transformar vários
aspectos da sociedade que é direta ou indiretamente afetada. O desenvolvimento
do Projeto Jaíba, dada sua abrangência, pode estender seus benefícios e
potencialidades às localidades vizinhas que também se dedicam a atividades
agrícolas ligadas a ele ou não. Isso porque seu funcionamento e crescimento
exigem a implantação de obras de infraestrutura para suportar suas atividades-fim
com reflexos positivos no desenvolvimento de toda a região.
A avaliação desse projeto por meio do estudo de sua influência no
desenvolvimento econômico e social dos municípios que abrange permitirá
conhecer os diversos impactos gerados por ele que ainda não foram
dimensionados. E uma vez levantados, podem contribuir para o aperfeiçoamento
ou para implementar ações adicionais àquelas que ainda estão por serem
desenvolvidas até sua finalização e entrega à iniciativa privada.
Outro fator que influencia a realização da pesquisa é o interesse pessoal da
autora em contribuir para maior visualização do que pode ser explorado de forma
diversa ainda nas fases do projeto que se encontra em implantação, assim como
demonstrar as perspectivas que podem ser exploradas com sugestões ao final da
pesquisa.
O corte no período de 1970 a 2010 foi considerado na pesquisa pelo fato de que
somente após a década de 1970 é que as parcerias do Governo Federal com o
Estadual de Minas Gerais foram firmadas, impulsionando as atividades e gerando
mais resultados. Objetiva-se realizar avaliações dentro do período citado de 40
anos do Projeto Jaíba, seguindo subdivisões que compreendem períodos de
tempo que foram capazes de estabelecer algum marco significativo como fases
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do projeto e fatos relacionados aos municípios em estudo, como a emancipação
dos mesmos, obedecendo-se, portanto, à seguinte divisão:
a) Período compreendido entre 1970 e 1990: a análise será da região de
influência do projeto, já que Jaíba e Matias Cardoso ainda não eram
emancipados;
b) período compreendido entre 1991 e 2010 consideram-se os municípios e
seus distritos.
Como o projeto está em implementação, o referido estudo poderá contribuir para
a condução das etapas que ainda estão por serem estabelecidas.
Para atingir os propósitos da pesquisa, serão analisados resultados econômicos e
sociais provocados na região em que o projeto se desenvolve, abrangendo os
municípios de Jaíba e Matias Cardoso, considerando o que impulsionou a criação
do projeto e os resultados decorrentes de sua implementação e desenvolvimento.
Como objetivos específicos da pesquisa, buscar-se-ão:
a) Relatar os impactos econômicos do projeto nos municípios de Jaíba e
Matias Cardoso no período de 1970 a 2010.
b) Descrever os impactos sociais do projeto nos municípios de Jaíba e Matias
Cardoso no período de 1970 a 2010.
c) Indicar perspectivas para os aspectos econômicos e sociais do Projeto
Jaíba.
O estudo desenvolvido caracteriza-se quanto aos meios como estudo de caso
aplicado de forma específica ao Projeto Jaíba. Para tal, foi desenvolvida pesquisa
que se classifica quanto aos fins como descritiva, com abordagem qualitativa e
quantitativa dos dados. Foram utilizadas como fonte de coleta de dados e
informações

diversos

meios,

sendo

estes:

relatórios

periódicos

de

acompanhamento e consultoria de instituições envolvidas nas várias atividades do
projeto no âmbito estadual e federal. Tais documentos são materiais que não
receberam tratamento analítico, mas que possuem grande importância para a
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obtenção das informações buscadas na pesquisa e apresentam informações
válidas. Além dos dados já registrados em relatórios, como segunda fonte de
informações, foi feito uso de dados censitários da região e municípios de Jaíba e
Matias Cardoso. Para retratar a realidade mais próxima do que é vivenciado pelos
indivíduos inseridos no projeto, optou-se ainda por realizar entrevistas com
pessoas envolvidas diretamente no projeto. Assim sendo, como terceira fonte de
informações, foram realizadas 20 entrevistas com pessoas de diferentes perfis,
mas todas diretamente relacionadas ao Projeto Jaíba.
Os entrevistados foram selecionados com o objetivo de retratar com maior
pertinência as condições sociais e econômicas vivenciadas ao longo do período
de 1970 até 2010. Para tal, foram abordados produtores que iniciaram suas
atividades como pioneiros na década de 1970, assentados na década de 2000,
produtores com diversas áreas de plantio, abrangendo desde familiares até
aqueles que estão inseridos na área empresarial do projeto, assim como filhos de
produtores que desenvolvem atividades atualmente. As entrevistas foram
realizadas também com representantes de órgãos envolvidos no desenvolvimento
do Projeto Jaíba, como a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais (EMATER), Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco (CODEVASF), distritos de irrigação da área de produção familiar e
empresarial e Fundação Rural Mineira (RURALMINAS). Também foram ouvidos
atores envolvidos diretamente em atividades que objetivam o desenvolvimento
tanto econômico como social da região, tais como autoridade do meio político e
educacional que vivenciam ou vivenciaram a realidade do projeto.
Os dados obtidos por meio das entrevistas que se referem a relatos de cada uma
das diferentes partes que atuam no projeto são informações complementares a
todos os demais dados oficiais coletados das fontes secundárias já citadas e
servem como meio de sustentação e demonstração de como os fatos ocorrem na
prática. No capítulo 3, o qual aborda de forma mais ampla os procedimentos
metodológicos, assim como no Apêndice D, é possível verificar de maneira mais
específica o perfil dos entrevistados envolvidos na pesquisa.
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A estrutura do trabalho está organizada da seguinte forma: além desta introdução,
que apresenta o objeto de estudo, assim como justificativa e objetivos. Na seção
2 faz-se uma revisão teórica sobre Estado e desenvolvimento. Parte-se do próprio
conceito de desenvolvimento definido por diversos autores e, em seguida, passase ao desenvolvimento regional. Ainda nesta seção é feita abordagem sobre a
atuação do Estado, empresas e sociedade como agentes do desenvolvimento. Na
sequência, são transcritos pontos de destaque de alguns autores acerca da ação
do Estado como indutor de desenvolvimento. Na seção 3 são descritos os
procedimentos metodológicos utilizados na realização da pesquisa. A seção 4, por
sua vez, traz a análise da influência do Projeto Jaíba no desenvolvimento
econômico e social do norte de Minas, abrangendo o espaço temporal de 1970 a
1990. No contexto desta análise tem-se a descrição da ocupação e povoamento
da região assim como a descrição do que é o Projeto Jaíba e suas etapas de
desenvolvimento.
A seção 5 descreve a análise da influência do projeto no desenvolvimento
econômico e social de Jaíba e Matias Cardoso, abrangendo o intervalo temporal
de 1991 a 2010, desde a emancipação dos municípios, passando pelo período de
tempo que marcou o início da produção da etapa II do projeto, estabelecida como
industrial, seguindo até o ano de 2010, época limite estabelecida para esta
pesquisa.
Por fim, na seção 6 são feitas as considerações finais da pesquisa, retomando-se
a questão geradora, com base no resultado das análises das informações e
dados coletados. E registram-se sugestões para a continuidade da presente
pesquisa.
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2 Estado e Desenvolvimento
Para analisar a influência do Projeto Jaíba no desenvolvimento econômico e
social dos municípios a ele pertencentes, o embasamento teórico desta pesquisa
expõe a questão do desenvolvimento de forma ampla, assim como o papel de
cada de seus agentes principais - o Estado e o mercado, representado pelas
empresas privadas e a sociedade civil.
Inicia-se a seção a partir de uma discussão do que vem a ser desenvolvimento e
suas diversas formas. Ao longo da seção é centralizada a abordagem do
desenvolvimento no âmbito regional, sem, entretanto, abordar questões da região
do Projeto Jaíba, as quais serão apresentadas e analisadas em seções
posteriores. O tratamento teórico passa ainda por pontos que envolvem o papel
dos três agentes principais relacionados ao desenvolvimento, uma vez que, a
influência destes é contínua e pode manifestar-se intermitentemente. Por fim, é
feita a necessária abordagem de como o Estado pode atuar no papel de indutor
de desenvolvimento em suas diversas formas de ação a partir do planejamento e
execução de políticas sociais.
2.1 O que é desenvolvimento
É evidente que os reflexos das políticas públicas podem provocar ou ao menos
direcionam outras esferas de desenvolvimento como financeiro, cultural ou
ambiental. Essas esferas não são objeto direto deste estudo, embora possam ser
incluídas em algumas análises ou exposições, uma vez que se considera que não
há dissociação completa entre elas, e sim uma relação de complementaridade.
O termo desenvolvimento é conceituado por diversos estudiosos e abrange vários
fatores da vida humana. Veiga (2005) sugere três aspetos pelos quais o termo é
mais comumente utilizado. O primeiro refere-se ao desenvolvimento como
sinônimo de crescimento econômico; de acordo com o autor, sendo o conceito
visto sob esse prisma, permite uma forma de medi-lo de acordo com uma série de
indicadores econômicos. O segundo aspecto seria aquele que o reconhece como
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ilusão, crença, mito ou manipulação ideológica; nesse sentido, seria um estado
sempre buscado, mas inalcançável. Aqueles que se utilizam desta abordagem
para definir o termo estão fazendo referência ao desenvolvimento econômico.
A terceira visão de desenvolvimento rejeita as duas anteriores, afirmando que o
conceito nada tem de ilusão e que também não pode ser reduzido a unicamente
crescimento econômico.
O desenvolvimento tem sido exceção histórica e não regra geral. Ele não é
o resultado espontâneo da livre interação das forças do mercado. Os
mercados são tão somente uma entre as várias instituições que participam
do processo de desenvolvimento (Veiga, 2005, p. 80).
Nesse sentido, diversas abordagens sobre desenvolvimento estudadas por
diferentes autores ganharam destaque, sobretudo as análises descritas pelo
estudioso Sen, que explora campos antes não alcançados. A diversidade de
ideias cede espaço às novas associações do conceito, como a estabelecida com
a liberdade. Sen (2000) compara o desenvolvimento não a uma operação “feroz”,
com muito “sangue, suor e lágrimas”, situação que de acordo com Kliskberg
(1998) é traduzida por sacrifícios vinculados, por exemplo, ao baixo nível de bemestar, grande desigualdade e autoritarismo intruso. Mas o desenvolvimento é sim
caracterizado como “essencialmente um processo ‘amigável’”. Considera-se que
a aprazibilidade do processo é exemplificada por coisas como trocas mutuamente
benéficas, pela atuação de redes de segurança social, de liberdades políticas ou
de desenvolvimento social – ou por alguma combinação dessas atividades
sustentadoras (Sen, 2000, p. 52). Desse modo é possível perceber a série de
efeitos e reflexos construtivos que o desenvolvimento traz quando efetivamente é
caracterizado.
Sobre o conceito de desenvolvimento como liberdade, Sen (2000) ainda define os
papéis constitutivo e instrumental da liberdade no processo, quando esta vem
representar, respectivamente, o seu fim primordial e o principal meio para
alcançá-lo.
De acordo com o autor, o papel constitutivo da liberdade no desenvolvimento está
relacionado à importância das liberdades substantivas no enriquecimento da vida
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humana. Como liberdades substantivas, Sen (2000, p. 52) considera capacidades
elementares como “ter condições de evitar privações como a fome, a subnutrição,
a morbidez evitável e a morte prematura, bem como as liberdades associadas a
saber ler e fazer cálculos aritméticos, ter participação política e liberdade de
expressão, etc.”. Ao analisar esse conceito e pensar a liberdade como sendo a
finalidade do desenvolvimento, constata-se que o conceito de desenvolvimento
não se reduz a puramente a crescimento econômico, que é entendido apenas
como meio; de várias formas ele induz a todas ou quase todas as liberdades
substantivas indicadas.
O papel instrumental da liberdade para o desenvolvimento, ainda de acordo com
Sen (2000, p. 53-54), “concerne ao modo como diferentes tipos de direitos,
oportunidades e intitulamentos contribuem para a expansão da liberdade humana
em geral e, assim, para a promoção do desenvolvimento. Outros autores também
abordam a liberdade como forma de alcançar o desenvolvimento, estabelecendo
associações entre os conceitos. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG, 2002, p. 18) destaca que os defensores dessas ideias baseadas nas
afirmações de Sen asseguram que:
O desenvolvimento não pode estar desconectado da vida que as pessoas
vivem e da liberdade que verdadeiramente desfrutam. A liberdade é, pois,
objetivo primário do desenvolvimento e o principal meio de alcançá-lo [...]. O
desenvolvimento é a interconexão de vários tipos de liberdades: a liberdade
política, oportunidades sociais e a liberdade transacional e de mercado.
A relação estabelecida por Sen (2000) entre desenvolvimento e liberdade ainda
foi discutida por outros autores, como Veiga (2005, 34), ao argumentar que:
O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação
de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e
destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e
intolerância ou interferência de Estados repressivos.
E por Kliskberg (1998, p. 33-34):
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O desenvolvimento social parece, na experiência concreta, um processo
vital para que possa existir um desenvolvimento econômico sustentado.
Os investimentos em capital humano e capital social e melhoria da
equidade, além de fins em si mesmos a partir da perspectiva de
sociedades democráticas, são necessários para que o crescimento
econômico passe ter bases firmes.
Assim como a associação do desenvolvimento à liberdade foi bem difundida, é
comum o uso do princípio aglutinado a outros. O conceito de desenvolvimento
humano, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD, 2015)2 parte do pressuposto de que para aferir o avanço na qualidade de
vida de uma população é preciso ir além do viés puramente econômico e
considerar outras características sociais, culturais e políticas que influenciam a
qualidade da vida humana. Esse conceito serve de base do Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) e do Relatório de Desenvolvimento Humano
(RDH), publicados anualmente pelo PNUD. O desenvolvimento humano e suas
formas de análise têm se mostrado mais evidentes e a incorporação de qualidade
de vida ao desenvolvimento torna o conceito mais subjetivo e individualizado.
Para o alcance, portanto, do desenvolvimento referido de tantas formas e por
diversos autores, a promoção de ações em conjunto, tanto dos diversos membros
da sociedade, cada um em seu papel, como daqueles que representam o Poder
Público, englobando várias áreas, deve cooperar para um estado de melhoria nos
diversos aspectos da vida dos indivíduos.
Os resultados e impactos esperados da implantação de políticas públicas, embora
possuam vasta abrangência e objetivos diversos como fim, mostram uma
finalidade comum que é a do bem-estar coletivo e melhoria de direitos garantidos
por lei aos cidadãos. No Brasil, isso é defendido de forma geral na Constituição
Federal de 1988.
A visão e construção de parcerias entre municípios, estados e diversos
representantes do Poder Público - materializadas por meio de órgãos que dão
suporte às suas políticas - objetivam oferecer apoio para o desenvolvimento
2

Recuperado de: http://www.pnud.org.br/IDH/DesenvolvimentoHumano.aspx?indiceAccordion=
0&li=li_DH.
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conjunto de potencialidades locais que, muitas vezes, podem tornar-se base
sustentadora de ações capazes de promover mudanças necessárias e
significativas na sociedade como um todo.
Sob um ponto de vista histórico e evolutivo, mas com uma abordagem mais
específica, o BDMG (2002) trata do novo desenvolvimento nos dias atuais. É uma
leitura diversa daquela que discute os conceitos aqui citados, mas que reforça a
característica multiforme do desenvolvimento.
Análise panorâmica do que representou e representa desenvolvimento a partir da
década de 50 é exposta pelo BDMG (2002). Naqueles, a acumulação de capital
físico era vista como principal fonte do crescimento econômico e, por
consequência, do desenvolvimento. Esse pensamento remete ao raciocínio
semelhante que imperou por algum tempo na abordagem administrativa de
algumas indústrias. A produção deveria ser ilimitada, não importando se seria
vendida. Havia também acúmulo de capital, mas em forma de estoques, que na
realidade não conduzia ao crescimento da organização, mas que era visto como
desenvolvimento. No caso das empresas e da teoria administrativa, só bem mais
tarde esse fenômeno foi visto como perda de capital representada pelos
estoques. Esses novos conceitos são amplamente conhecidos e divulgados na
atualidade.
Para os estudiosos do desenvolvimento, na década de 1950, o pensamento e as
ideias difundidas eram de que o crescimento econômico deveria ser maior do que
o da população, para, assim, ser capaz de gerar aumento da riqueza de cada
indivíduo. Os planejadores da época apostaram na intervenção direta do Estado
na economia, atribuindo tão somente a ele a missão de promover o
desenvolvimento.
Ao expor a evolução do pensamento do desenvolvimento, o BDMG
(2002) chama a atenção para a segunda geração do pensamento sobre o
conceito, aceito na década de 70. O destaque era para o ganho que cada nação
passava a ter não somente com a produção, mas também com o avanço
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tecnológico e técnicas de gestão, mas o governo deixava de ser o único
responsável pela promoção do desenvolvimento:
Reconheciam-se falhas de mercado, notadamente no campo social, e o
Estado deveria se limitar a elas, reduzindo suas ações a programas de
saúde, educação e outras políticas sociais [...]. Para essa segunda geração,
o desenvolvimento era uma missão do mercado (BDMG, 2002, p. 17).
Já nos anos 1990, a partir da identificação de falhas de mercado e institucionais,
o desenvolvimento passou a ser percebido como um processo que possui
diversos caminhos e fatores determinantes:
Não há como se concentrar num critério único para mensurar o
desenvolvimento e muito menos definir uma receita universal para alcançálo, pois o novo desenvolvimento tem dimensões e terá caminhos que
dependem de variáveis até então não consideradas, como a história de
cada país, da qual resultam suas condições iniciais, os aspectos
socioculturais e políticos de cada povo e as instituições formais e informais
estabelecidas em cada ambiente (BDMG, 2002, p. 17,18).
De forma particular, impôs-se o estudo de especificidades regionais, das causas e
da origem histórica que podem exercer influência nas condições de vida de
determinado grupo estabelecido geograficamente, ao se analisar o seu processo
de desenvolvimento. Essa proposta será retomada nesse trabalho nas próximas
seções.
2.1.1 Desenvolvimento regional
Um grande desafio enfrentado pela gestão pública em todo o território brasileiro é
a ampla diferença de condições de vida da nossa população. É certo que se têm,
até mesmo pela vasta extensão territorial da nação, diversidades marcantes no
modo de vida das pessoas e nos meios pelos quais os recursos de diferentes
ordens são transformados em fatores produtivos para a sobrevivência e geração
de riquezas. Esse fato pode ser observado pelos tipos de atividades econômicas
desenvolvidas nas diferentes regiões do país, que se expressam naquilo que é
produzido como resultado.
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As divisões regionais do Brasil, além de terem sido baseadas em questões
geográficas, demonstram diferentes características de cada processo nos 26
estados que compõem a federação brasileira. Embora haja diferenças internas
entre as regiões, elas são capazes, partido de suas similaridades, de traduzir
algumas especificidades internas que funcionam como demonstração do
resultado daquilo que representam ao longo de sua história e na atualidade.
Ações têm sido tomadas pela gestão pública como meio de diminuir as
disparidades, dispensando atenção às necessidades específicas e que exercem
influência direta no processo de desenvolvimento de determinada região. Esse
panorama é demonstrado de forma clara por Resende, Monteiro, Magalhães e
Sousa (2014, p. 134-135):
A economia brasileira caracteriza-se pela existência de marcantes
diferenças regionais, oriundas de trajetórias e estruturas específicas
concernentes à formação de cada região. Neste sentido, o Estado
brasileiro constituiu uma série de políticas de desenvolvimento regional
desde o início do século XX, para amenizar crises nas regiões menos
dinâmicas do país, como as secas do Nordeste (Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas – DNOCS) [...]. Em fins da década de 1950 [...]
vários órgãos e políticas foram implantados com o objetivo de modernizar
e industrializar as regiões em declínio e contribuir para a redução das
disparidades nos níveis de desenvolvimento: o Banco do Nordeste do
Brasil (BNB), em 1952; a SUDENE [Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste], em 1959; a Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), em 1966; a Superintendência
do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), em 1967; e a
Superintendência do Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, em
1967.
Apesar das igualdades de características internas que unem as regiões, existem
diversidades que devem ser superadas a fim de que a destinação de recursos
seja mais equilibrada e atenda de fato às reais necessidades, contribuindo para
que os níveis de desenvolvimento sejam mais homogêneos.
Não é aceitável ignorar as deficiências que impedem regiões específicas de
alcançarem resultados satisfatórios, como é a realidade do semiárido brasileiro,
área territorial que, de acordo com Medeiros, Cavalcante, Marin, Tinôco, Salcedo,
e Pinto (2012), baseado em dados de censo de 2010 do Instituto Brasileiro de

27

Geografia e Estatísticas (IBGE), atualmente é compreendido por 1.135 municípios
brasileiros.
Entre os municípios brasileiros inclusos no semiárido está inserido o objeto de
investigação proposto por esta pesquisa, o Projeto Jaíba e seus municípios de
abrangência: Jaíba e Matias Cardoso. Além de ser composto por oito estados da
região Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Norte e Sergipe), o semiárido brasileiro inclui também o norte de Minas Gerais.
A justificativa de inclusão de parte de Minas Gerais na região é exatamente a de
que, embora esse estado pertença à região Sudeste, características particulares
de parte de seu território fazem com que haja necessidade de implementação de
políticas específicas para seu desenvolvimento. Essas características tornam a
região muito semelhante à grande parte do Nordeste brasileiro.
Fundamentalmente, o que marca o semiárido brasileiro – e então não se deve
fazer referência à região como sendo semiárido nordestino – é descrito por
Medeiros et al. (2012). De acordo com os autores, para fazerem parte da região
semiárida, os municípios, ao serem analisados, deveriam atender pelo menos a
um dos seguintes critérios: precipitação média anual menor que 800 milímetros,
índice de aridez de até 0,5 e risco de seca superior a 60%. Esses foram os
critérios utilizados para a nova delimitação da região, que tivera sua atualização
anterior definida por meio da Portaria nº 89, de 16 de março de 2005, do
Ministério da Integração Nacional.
A Figura 1 mostra a abrangência atual do semiárido brasileiro em destaque:
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Figura 1 - O semiárido brasileiro.
Fonte: Medeiros, S.S., Cavalcante, A. M. B., Marin, A. M. P., Tinôco, L. B. M., Salcedo, I.H., &
Pinto, T. F. (2012) Sinopse do censo demográfico para o semiárido brasileiro. Campina Grande:
Instituto Nacional do Semiárido..

A realidade da região do semiárido é bem descrita por Lima (2014, p. 202):
A economia da região semiárida é há muito conhecida pelas suas
debilidades em termos de recursos naturais e humanos, além da
ocorrência de secas frequentes que contribuem para desnudar o frágil
equilíbrio existente em sua base econômica e social. Não por acaso
encontra-se no semiárido uma elevada concentração de pobreza, herança
e reprodução de fatores históricos e culturais associados às assimetrias
do desenvolvimento brasileiro.
Todas as características atribuídas pelos autores ao semiárido podem ser
consideradas válidas para descrever a região e população onde se localiza o
Projeto

Jáiba. Analisar o

agrupamento

de

regiões com

características

semelhantes dentro ou fora de seus limites geográficos específicos pode permitir
melhor direcionamento dos recursos e a adoção de políticas de promoção de
desenvolvimento semelhantes, com o objetivo final de alcançar o equilíbrio e
melhores condições de igualdade no crescimento entre todas.
Além de buscar amenizar ou eliminar as diferenças sociais por meio da criação de
novas oportunidades voltadas para as regiões mais deprimidas e carentes de
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qualquer tipo de recurso, uma política de desenvolvimento regional não deve ser
desenvolvida de forma isolada. Em um cenário em que a globalização e a
abertura da economia têm colocado o aumento da produtividade e da
competitividade como prioridades para os países e para os diversos governos, as
atuações e intervenções precisam ser feitas sem se esquecer da importância da
produtividade e competitividade, como destaca o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA, 2005). É exatamente esse o ponto e a principal questão
desafiante no desenvolvimento regional para o IPEA. A busca por igualdade não
deve competir ou desviar o foco da busca pela eficiência, que é concentrada em
regiões mais desenvolvidas economicamente.
A gestão, que traz resultados positivos para a coletividade, passa exatamente
pelo equilíbrio, fazendo com que as questões específicas sejam consideradas e
para promover, além de igualdade, condições de melhorias constantes.
Perímetros irrigados como o Projeto Jaíba são estabelecidos visando, entre
outros objetivos específicos, proporcionar condições de igualdade por meio da
promoção de desenvolvimento em regiões determinadas.
2.2 Os agentes do desenvolvimento
A partir da visão de desenvolvimento como crescimento econômico, é possível
destacar três principais agentes que contribuem em medidas distintas para seu
alcance: o Estado, as empresas privadas e a sociedade civil. Entre outros fatores,
pode-se mostrar como evidente o acesso às liberdades políticas e o
desenvolvimento social como resultantes de ações conjuntas dos três
representantes.
O Estado brasileiro, ao longo dos anos, anteriormente ao neoliberalismo, deteve a
primazia no que diz respeito à posição de ator principal que desempenhava o
papel de sustentar o desenvolvimento econômico, por ser detentor de grande
parte dos serviços ofertados à população. Após mudanças políticas significativas
que trouxeram consigo novos conceitos os quais foram agregados ao capitalismo,
percebeu-se a crescente participação das empresas privadas no referido
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processo de desenvolvimento, resultando em crescimento do mercado financeiro
e a consequente redução do poder do Estado. “Hoje, os Estados capitalistas
ocidentais têm, relativamente, menos poder para controlar a economia, e suas
políticas macroeconômicas e sociais dependem cada vez mais das multinacionais
e do capital financeiro privado reproduzido em escala global” (Giroletti, 2009, p.
20). Um dos fatores de mais destaque que marcou a abertura da economia por
parte do Estado brasileiro é representado pelas privatizações.
Considerando que o mercado representado pelas empresas privadas centraliza
vários processos produtivos, de distribuição e consumo de serviços e bens de
diversas ordens, que por sua vez servem à satisfação de necessidades
individuais e coletivas, este passa a ser visto e interpretado como regulador
econômico e como instrumento para condução da economia e desenvolvimento
de forma dinâmica. Nesse sentido, a ação reguladora do Estado é indispensável
para que não haja o monopólio por parte de representantes em diversas áreas,
atuando com mecanismos regulamentadores jurídicos e econômicos.
A economia de mercado desenvolve uma contração. A concorrência não é
jamais pura e perfeita, ela é fundada sobre desigualdades de poder sobre
os mercados. Ora, o mais forte pode ter a tentação de eliminar os mais
fracos e de, assim, tornar-se um monopólio, ou seja, de estabelecer a
antítese da competição (Fontanel, 1998, p. 10).
O novo papel do Estado a partir de caminhos percorridos em função da busca de
equilíbrio econômico demandou o estabelecimento de sua presença de maneira
mais bem reestruturada, sendo, portanto, o novo Estado voltado para as questões
estratégicas de desenvolvimento, respondendo à complexidade da sociedade e
do mundo globalizado, conforme ponta Giroletti, (2009, p. 25,26):
Nesse novo contexto, o Estado não poderá abrir mão de suas funções
tradicionais imprescindíveis: a segurança interna e externa, integração
econômica entre regiões e sub-regiões; definição da política
macroeconômica, que supõe vários instrumentos de intervenção ou
regulamentação da economia, combate à inflação, novos investimentos,
equilíbrio nas contas internas e externas entre exportação e importação.
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Desta forma, o Estado desempenha função essencial na busca pelo desempenho
de ações voltadas para o desenvolvimento, sem, entretanto, dispensar as
contribuições sinérgicas das empresas e da sociedade civil. Esta, por sua vez,
completa a visão integrada de desenvolvimento ao desempenhar importante
representação na formação do capital social. Este é definido por Sen e Kliksberg,
2010, resgatando as ideias de (Putnam 1993), como sendo o conjunto de diversos
fatores extraeconômicos que exercem grande peso no desenvolvimento dos
países em termos de progresso econômico e tecnológico, assim como na
sustentabilidade do desenvolvimento.
Os autores ainda apresentam quatro importantes dimensões que compõem o
capital social: clima de confiança nas relações interpessoais, capacidade de
associativismo, consciência cívica e os valores éticos que predominam em uma
sociedade. Os acontecimentos em determinada sociedade são influenciados
diretamente pelas dimensões citadas e contribuem em conjunto de maneira
positiva ou negativa para a evolução do desenvolvimento, podendo materializarse em forma de associações, cooperativas, relações interpessoais, acordos e
convenções de determinado grupo.
A representatividade de cada um dos agentes – Estado, empresas e sociedade –
para a promoção do desenvolvimento é de suma importância, já que cada um
possui papéis bem definidos que não anulam a ação individual e complementar
dos demais. Mas são capazes de abranger questões que envolvem desde
relações e acordos internacionais até a economia local.
2.3 Ação do Estado como indutor de desenvolvimento
A existência de deficiências para a gestão de recursos de todas as ordens com o
objetivo de gerar um estado de maior desenvolvimento - situação tão almejada na
visão geral, regional ou local - produz evidências da necessidade de ações
direcionadas para problemas específicos. Em diversos casos, a solução vem por
meio de políticas públicas, mas o sucesso ou não dependerá de fatores diversos,
relacionados

tanto

ao

planejamento

como

à

implementação

e

do
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acompanhamento das políticas implementadas, que pode ser de curto ou longo
prazo e relacionadas a uma gama diversa de propósitos.
Possuindo tão amplo campo de ação, as políticas do Estado devem partir de
análises adequadas para identificação de deficiências. A ação do Estado não
difere da gestão privada, mas, de maneira geral, e não afirmando de forma
simplista, é na finalidade e nos resultados que podem ser detectadas as
especificidades. Na atuação do Estado é possível estabelecer relação direta dos
aspectos econômicos com os sociais e a interdependência entre eles no combate
à pobreza.
A necessidade de articulação entre o desenvolvimento econômico e social, na
análise do BDMG (2002, p. 70), é um item que indica o fato da superação da
pobreza ser uma questão eminentemente política, “Trata-se, em suma, de inverter
a posição subalterna das políticas sociais em relação às políticas econômicas e
inserir o desenvolvimento social como um objetivo do desenvolvimento
econômico”. A geração de renda e os resultados econômicos são, pois, o
resultado final de uma série de ações que se fazem mister nos demais campos.
De forma complementar, é válido destacar que com a mesma importância com
que se deve diagnosticar precisamente a pobreza, deve-se combatê-la
eficazmente. Essa é outra tarefa urgente, mas é vista, muitas vezes, como um
obstáculo intransponível devido à realidade de pobreza de diversos povos e
regiões como o Projeto Jaíba, localizado no extremo norte de Minas Gerais. Essa
área é parte integrante do semiárido brasileiro, Polígono das Secas e da área
mineira da SUDENE, objeto de políticas públicas específicas para a promoção do
desenvolvimento.
O BDMG (2002) destaca a necessidade de se adotar uma estratégia sólida de
combate à pobreza em toda sua manifestação e de forma persistente. O foco
dessa política não devem ser apenas as diversas dimensões materiais, mas
complementarmente também as várias maneiras pelas quais, em diferentes
situações e contextos, os vetores de exclusão social se relacionam e se
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interpenetram. É nesse ponto que, em grande medida, se encontram os
mecanismos de reprodução e permanência da pobreza. Ou seja, “criam-se certos
circuitos e situações nos quais desigualdades de ordens distintas tendem a se
sobrepor e se reforçar mutuamente, reproduzindo a pobreza e a exclusão social”
(BDMG, 2002, p. 70). Nesses casos, a política implementada não supera a
pobreza, melhorando apenas a renda de alguns indivíduos ou de grupos
específicos.
Do que os pobres precisam não é a produção de recursos econômicos ou
serviços, que afinal beneficiam outros ou as gerações seguintes. Precisam
antes recuperar sua efetiva capacidade de captar seus próprios recursos
autóctones, obtidos na sua região – que são totalmente diferentes daquilo
que os economistas chamam de recursos (ESTEVA, 2000, p. 240).
O desafio do desenvolvimento baseia-se na promoção de potencialidades locais,
considerando condições reais de cada grupo específico de pessoas. Essa é a
primeira condição para o desenvolvimento regional. Promover políticas públicas
que geram crescimento, desenvolvimento, aumento de riquezas e benefícios
coletivos como resultados é o melhor caminho para a promoção de condições
satisfatórias de vida dos indivíduos e dos grupos de determinada sociedade.
Analisar criticamente os fins e os resultados de políticas públicas tem sido tarefa
perseguida por diversos autores. Na apreciação de Carvalho, Salles, Guimarães e
Ude (2008, p. 12) “as políticas públicas têm sido criadas como resposta do Estado
às demandas que emergem da sociedade e do seu próprio interior, sendo
expressão do compromisso público de atuação numa determinada área a longo
prazo”. Pode-se ver, então, o planejamento e execução de políticas públicas
segmentados por áreas de atuação com caráter específico no sentido de estarem
relacionadas ao que se pretende atingir em determinado momento. Já o seu
prolongamento no tempo destacado pelos autores é outro requisito fundamental
para o seu sucesso pelo volume de recursos e de pessoas envolvidas na gestão
pública, pelo acompanhamento de sua implementação e pelos resultados
auferidos.
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Não é possível desprezar a abrangência que uma política ou projeto público
possui. Embora em muitos aspectos eles podem assemelhar-se às ações
privadas, um dos principais requisitos que os especificam é sua capacidade de
gerar impactos à coletividade, modificando a realidade social dos indivíduos
alcançados por eles de forma direta ou indireta. Afinal, esse deve ser o objetivo
principal de qualquer ação pública, independentemente do tipo de necessidade
que a originou. Secchi (2013 p. 2) afirma que “uma política pública possui dois
elementos fundamentais: intencionalidade pública e resposta a um problema
público; em outras palavras, a razão para o estabelecimento de uma política é o
tratamento ou a resolução de um problema entendido como coletivamente
relevante”.
No estabelecimento e desenvolvimento de um projeto público, muitas são as
barreiras reais que impedem a execução, evolução e até a finalização do mesmo.
A efetividade das ações desenvolvidas no âmbito da gestão pública tem
demandado dos órgãos responsáveis: aumento de sua capacidade técnica,
aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão (diagnóstico, plano, sistema de
informação, monitoramento e avaliação de resultados das ações e de impacto da
política), formação e capacitação dos recursos humanos, aumento da capacidade
de mobilizar os recursos públicos de maneira mais eficiente e desenvolvimento de
habilidades gerenciais (Carvalho et al., 2008). Projetos ou políticas bem
estruturados não são concretizados muitas vezes em sua totalidade ou não
apresentam resultados satisfatórios ao longo do tempo, em função de fatores
ausentes que fazem parte de seu planejamento ou pela ação ou omissão
daqueles responsáveis diretamente pela sua implementação/manutenção. Tais
fatores podem ainda estar estão ligados (ou dependem) diretamente à formação
de parcerias e redes de conexões que não se efetivaram e por isso, são
responsáveis pelo seu insucesso.
Devido à complexidade, abrangência e amplitude temporal na implementação de
políticas públicas, torna-se necessário o estabelecimento de parcerias que
envolvam os três agentes promotores do desenvolvimento: Estado, mercado e
sociedade civil (Giroletti, 2009). Em alguns casos, as alianças estabelecidas
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podem ultrapassar o âmbito local, assim como determinar restrições às
responsabilidades e so tempo de atuação para cada instituição ou órgão
envolvido na sua promoção.
Os fatores mencionados influenciam diretamente

os resultados das políticas

públicas como afirmam Carvalho et al., (2008, p. 29):
Também atuam em sua execução [das políticas públicas] instâncias
decisórias nos diversos níveis das agências envolvidas, o que faz com que
as decisões dependam de uma complexa rede de negociação permanente
entre os diversos atores e os vários níveis de governo, gerando
modificações no conteúdo e nos prazos dos programas.
Na gestão das políticas sociais, a relação de cooperação e complementaridade
entre União, estados e municípios é apontada pelos mesmos autores como
necessária para o desenvolvimento de ações compartilhadas com a sociedade
civil e no exercício da responsabilidade do órgão gestor em estreita interação com
os demais atores. Para Carvalho et al. (2008), a organização dessa rede
pressupõe a efetivação de parcerias entre governo e sociedade, com vistas à
qualidade dos serviços prestados e à resolutividade dos sistemas, com clara
definição de mecanismos, estratégias de ação, papéis e responsabilidades entre
prestadores de serviços, usuários e gestores.
Entre outras limitações e fatores que causam modificações nas políticas públicas,
os autores ainda destacam a fragmentação da burocracia pública. Nesta, as
disputas burocráticas, a busca de liderança institucional ou pessoal nos papéischave de execução ou a defesa de espaços de poder por parte de grupos ou
instituições não se apresentam como exclusividade dos programas e políticas
sociais, mas contingências de ação em organizações complexas.
Além dos fatores discutidos, a baixa capacidade gerencial, que, de acordo com os
autores, caracteriza grande parte da aparelhagem institucional encarregada das
políticas sociais, também é identificada como barreira possível à implementação
de programas sociais.

36

Este panorama traz consigo a realidade tanto da falta de informações
importantes acerca da execução dos programas que permitam seu
acompanhamento quanto de mecanismos e instrumentos que possibilitem
e asseguram que os diversos setores, instituições, grupos e indivíduos
envolvidos nas iniciativas atuem de forma coerente com os objetivos da
política, programa ou projeto (Carvalho et al., 2008, p. 30).
As entregas de resultados efetivos no âmbito da gestão pública, na visão de
Secchi (2013), reforçando o pensamento já citado por outros autores, também
envolvem a capacidade gerencial e dependem de múltiplas dimensões críticas.
Por isso, as políticas podem exercer influências no desenvolvimento local e
regional em menor ou maior grau, quando atingem ou não seus objetivos.

.
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3 Procedimentos Metodológicos
Buscando responder à questão central sobre qual a influência do Projeto Jaíba no
desenvolvimento econômico e social dos municípios de Jaíba e Matias Cardoso, a
partir da análise do período de 1970 a 2010, são estabelecidos nesta seção os
meios utilizados para tal fim. É importante destacar, neste ponto, a diferenciação
entre acompanhamento e avaliação, reforçando que a proposta da pesquisa é de
avaliação.
O acompanhamento, ou algumas vezes denominado monitoramento, caracterizase por ser uma atividade gerencial interna realizada durante o tempo de operação
do projeto. Diferentemente, a avaliação pode ocupar momentos distintos,
podendo ser feita, de acordo com Cohen e Franco (2012), tanto antes ou durante
a implementação como na conclusão do projeto ou mesmo algum tempo depois para quando se prevê que o projeto provocou ou provocará todo o seu impacto
planejado.
Ainda em relação à avaliação, esta apresenta variações que buscam agrupá-la
em algumas categorias. Araújo, Florêncio, Silva, Castro, Melo e Amorim (2010)
classificam a avaliação quanto ao seu objetivo, definindo aquelas que visam a
questões financeiras. Ainda, como nomeado pelos próprios autores, a avaliação
econômica do projeto “se baseia na análise clássica de projetos, levando em
consideração fatores como taxa de retorno, produto agregado, variação no
produto, valor presente, em suma, seu retorno financeiro” (Araújo et al., 2010, p.
132).
Por outro lado, tem-se a avaliação social, que “consiste em verificar seus efeitos
diretos e indiretos causados pela implantação de um determinado projeto sobre
outros projetos, atividades, meio ambiente, suas externalidades” (Araújo et al.,
2010, p. 132). Daí a importância fundamental da avaliação social de projetos,
principalmente daqueles destinados a produzir bens públicos. Encontra-se
inserida nessa modalidade a avaliação proposta para este trabalho.
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Outro tipo de classificação ainda é apresentada por Cohen e Franco (2012), ao
estabelecerem a distinção entre avaliação ex-ante e ex-post.
A primeira é realizada ao começar o projeto, antecipando fatores
considerados no processo decisório. A segunda ocorre quando o projeto já
está em execução ou já está concluído e as decisões são adotadas tendo
como base os resultados efetivamente alcançados (Cohen & Franco, 2012,
p. 108).
A avaliação ex-post, utilizada nesta pesquisa, pode ser subdividida em avaliação
de processos e de impacto. A primeira determina em que medida os componentes
de um projeto contribuem ou são incompatíveis com os fins perseguidos. Sua
função central é medir a eficiência de operação do projeto. A segunda, avaliação
de impacto, procura determinar em que medida o projeto alcança seus objetivos e
quais são seus efeitos secundários, previstos e não previstos. A avaliação tem por
objetivo determinar se um programa atingiu os efeitos previstos sobre os
indivíduos, famílias e instituições e se esses efeitos são atribuíveis à intervenção
do programa (Cohen & Franco, 2012).
A pesquisa presente é estruturada, portanto, a partir de uma avaliação ex-post, já
que busca exatamente identificar os impactos gerados pelo Projeto Jaíba nos
municípios onde se realiza utilizando-se instrumentos de pesquisa específicos e
adequados, descritos a seguir.
Esta pesquisa caracteriza-se como estudo de caso pelo seu foco específico no
Projeto Jaíba e pela análise de suas implicações econômicas e sociais. Para
alcançar os propósitos pretendidos na investigação, iniciou-se pela pesquisa
documental, examinando os documentos oficiais produzidos pelos órgãos do
governo estadual e federal (RURALMINAS e CODEVASF, respectivamente),
responsáveis pela implantação do projeto. Com ela se buscou agrupar
informações sobre a situação da região, o projeto, seus objetivos, que
justificassem o estabelecimento do perímetro irrigado na região. A pesquisa
documental foi realizada ao longo de todo o trabalho, incluindo análises de
relatórios e outros documentos oficiais.
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Além da pesquisa documental em fontes de informações primárias, com a
finalidade de resgatar informações acerca do Projeto Jaíba, assim como da
região, foi também realizada ampla pesquisa bibliográfica com vistas a aprimorar
e enriquecer os conhecimentos, fundamentais à análise dos resultados do projeto.
Em complemento, foram coletados dados do IBGE, IPEA e Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD). Tais informações foram essenciais na análise de
desenvolvimento dos municípios em estudo, ao permitir a elaboração de séries
históricas que puderam comprovar as mudanças provocadas nos dois municípios,
em associação aos órgãos envolvidos no projeto.
Ainda como fonte de coleta de dados, foram realizadas entrevistas individuais
com as pessoas diretamente envolvidas no desenvolvimento do Projeto Jaíba:
produtores rurais familiares, representantes de indústrias instaladas no projeto e
gestores de órgãos envolvidos nos Distritos de Irrigação I e II, na CODEVASF,
RURALMINAS e na EMATER. Como prometido, preservou-se a identidade dos
entrevistados. No entanto, para que o leitor tenha ideia da avaliação do projeto
feita por cada um dos respondentes, apresenta-se uma síntese do perfil de cada
entrevistado no Apêndice D. A escolha dos entrevistados buscou contemplar a
diversificação dos agentes envolvidos no projeto, condição de vida, profissão,
escolaridade, formação familiar, local de origem, tipo de cultivo praticado,
localização física do(s) lote(s) no projeto, entre outras características.
As entrevistas foram realizas in loco no período compreendido entre dezembro de
2015 e fevereiro de 2016, com duração média de 30 minutos cada. As principais
variações apresentadas em relação a esse ponto se deram em função dos
diferentes perfis dos entrevistados, o que contribuiu para a riqueza das
informações. Os registros das informações foram feitos por meio de gravação de
áudio com prévia permissão dos participantes. Posteriormente, as entrevistas
foram transcritas com a finalidade de facilitar o acesso às informações para
análise.
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Nos Apêndices A, B e C constam os roteiros das entrevistas realizadas. No
apêndice A consta o roteiro aplicado aos produtores pertencentes à agricultura
familiar, o B para os produtores empresariais e o roteiro C para os representantes
dos órgãos atuantes no projeto. É importante destacar que entre as 20 entrevistas
realizadas estão incluídos representantes de órgão gestores do projeto.
Os relatos obtidos a partir das entrevistas foram essenciais na constituição de
informações consistentes para a pesquisa, assim como para o conhecimento de
especificidades que respondem aos objetivos da análise. Demo (2005, p. 26-27)
salienta a importância de dados oriundos de relatos para o enriquecimento de
pesquisas:
Talvez uma forma adequada de expressão seja o depoimento, o
testemunho. Não um relatório, no sentido clássico. Mas a transcrição
vivencial de um conteúdo participativo.... Assim, qualquer depoimento vale
pela honestidade do depoente, que pode ser testada por quem quer que
seja. Daí a necessidade de replicar os depoimentos, de preferência por
pessoas diferentes.
Quanto ao tipo de abordagem de pesquisa, a mesma se caracteriza como
qualiquanti, em que se buscou a máxima exploração de informações que
apresentassem relação direta como problema investigado. Demo (2005) chama a
atenção para a importância do conteúdo que se extrai. “Seria um erro em si tentar
formalizar de partida a avaliação qualitativa, porque nisto já perderia em
qualidade. O ambiente de soltura, de leveza, de criatividade é substancial. Deve
ser lúdica, não encadernada. Deve ser artística, não ‘quadrada’” (Demo, 2005, p.
26, 27). Foram utilizadas, portanto, diversas fontes para responder ao problema
de pesquisa proposto, sem, no entanto, desviar do rigor científico que o trabalho
exige.
Após a coleta e organização dos dados, foi realizado tratamento analítico das
informações com o objetivo de responder ao problema de pesquisa já proposto.
Nas considerações finais, buscou-se propor novos objetivos de pesquisas que
poderão ser desenvolvidas, assim como se apresentam possíveis sugestões de
intervenções. Consideram-se essas aplicáveis ao caso do Projeto Jaíba, já que o
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mesmo ainda se encontra em implantação, assim como pode ser útil aos demais
projetos de irrigação ainda em implementação.
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4 O Projeto Jaíba e o Desenvolvimento do Norte de Minas
Com o objetivo central de investigar a influência do Projeto Jaíba no
desenvolvimento econômico e social dos municípios que o compõem - Jaíba e
Matias Cardoso -, parte-se, nesta seção, de uma análise histórica de sua
implantação ao crescimento, até 1990. Foi estabelecida a divisão temporal de:
1970 a 1990 abrange a análise dos municípios de Manga, Monte Azul e norte de
Minas; e de 1990 a 2010, que apresenta a análise dos então estabelecidos
municípios de

Jaíba

e

Matias Cardoso. Nesta

seção

estão

descritas

características da região e como se deu o processo de povoamento e ocupação
do norte de Minas por meio de um breve histórico que abrange o período de 1970
a 1990, abordando a realidade da região no contexto citado.
Em seguida, é feita a caracterização do Projeto Jaíba, descrevendo seus
objetivos e fases desde a implementação até seu desenvolvimento. Por fim,
apresenta-se a analise da relação entre o projeto Jaíba e o desenvolvimento
econômico e social do norte de Minas a partir de dados dos municípios de Manga
e Montes Azul, localidades em que estavam inclusos os até então não
estabelecidos municípios de Jaíba e Matias Cardoso.
4.1 Povoamento e ocupação do norte de Minas
Analisar a influência do Projeto Jaíba no desenvolvimento dos municípios
inseridos em sua área demanda conhecimento das características próprias da
região, de suas origens e do modo como, historicamente, foram incorporadas à
população e como elas exerceram influências ao longo do tempo no modo de vida
e na sua sobrevivência. Nessa linha de análise, Bassab e Siedenberg (2008, p.
152) afirmam que:
Desenvolver uma região é descobrir e valorizar as características da sua
origem, da sua cultura, da sua história, de seus aspectos físicos e naturais,
enfim, é descobrir e valorizar o seu povo e seu espaço, para então aplicar
políticas que possam beneficiar a população, não só economicamente, mas
também socialmente, e que esses benefícios e a projeção da região
resultem em bem-estar social.
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As características sociais e econômicas peculiares da região do norte de Minas
Gerais, onde se insere o Projeto Jaíba, são evidentes quando se compara tal
região com as demais do estado, assim como o processo de sua ocupação e
povoamento difere das demais. Exatamente pelas especificidades encontradas
em determinadas áreas de um mesmo estado é que foram estabelecidas divisões
internas. Estas foram iniciadas em Minas Gerais no ano de 1711, por ordem do
Governador Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, ao desmembrar a parte
mineira da Capitania de São Paulo e Minas Gerais, antiga Capitania de São
Vicente. Foram então criadas a Vila Ribeirão do Carmo (8 de abril), Vila Rica (8 de
julho) e Vila Real de Nossa Senhora da Conceição de Sabará (17 de julho), dando
origem aos atuais municípios de Mariana, Ouro Preto e Sabará.
Em função das atividades desenvolvidas e da sua vasta extensão, o território
mineiro passou por sucessivas e rápidas partições ao longo de sua história. Na
década de 1970, por exemplo, o governo estadual promoveu estudos regionais
para

congregar

municípios

ligados

por

características

socioeconômicas

semelhantes. Apesar da existência de outras modalidades, está em vigor
oficialmente em Minas a divisão estabelecida pela antiga Secretaria do
Planejamento e Coordenação Geral, hoje Secretaria de Planejamento e Gestão
(SEPLAG), em uso desde 1995, que contempla 10 regiões: Alto Paranaíba,
Central, Centro-Oeste, Jequitinhonha/ Mucuri, Mata, Noroeste, Rio doce, Sul de
Minas, Triângulo e norte de Minas, onde se encontra inserido geograficamente o
Projeto Jaíba3.
A divisão estabelecida por microrregiões está demonstrada na Figura 2 a seguir.
O número de municípios em cada uma delas é o seguinte: Alto Paranaíba (31),
central (158), centro-oeste de Minas (56), Jequitinhonha/Mucuri (66), Mata (142),
noroeste de Minas (19), norte de Minas (89), Rio Doce (102), sul de Minas (155) e
Triângulo (35).

3

Recuperado de: https://www.mg.gov.br/governomg/portal/c/governomg/conhecaminas/geografia/
5671-regioes-de-planejamento/69548-as-regioes-de-planejamento/5146/5044
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Figura 2 - Regiões de planejamento de Minas Gerais: microrregiões.
Fonte: Recuperado de https://www.mg.gov.br/governomg/portal/c/governomg/conheca-minas/
geografia/5671-regioes-de-planejamento/69548-as-regioes-de-planejamento/5146/5044.

É importante destacar que outras divisões foram estabelecidas em Minas e
diferem daquela que determina as microrregiões, como, por exemplo, as
mesorregiões fixadas para cada unidade da federação, com base nos seguintes
critérios, segundo o IBGE: o processo social como determinante, o quadro natural
como condicionante e a rede de comunicação e de lugares como elemento da
articulação espacial. Apesar das diferenças entre elas, considerando-se que na
divisão por mesorregiões o estado de Minas possui 12 partes, essa em nada
altera a área ocupada pelo norte de Minas em relação à divisão por microrregiões
também em uso atualmente.
O norte de Minas tem limite a oeste com a região noroeste do estado, tendo como
divisa a margem direita do Rio São Francisco. A leste limita-se com a região do
Vale do Jequitinhonha, sendo a divisa traçada nas cabeceiras dos afluentes
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esquerdos do rio Jequitinhonha. Ao norte limita-se com o estado da Bahia e ao sul
com a região central.
Notadamente a mais extensa do estado, a região norte abrange 21,9% do
território mineiro e está subdividida em sete microrregiões com 89 municípios. As
microrregiões são: Bocaiúva (cinco municípios), Grão Mogol (seis municípios),
Montes Claros (22 municípios), Pirapora (10 municípios), Salinas (17 municípios),
Januária (16 municípios) - onde está inserido o município de Matias Cardoso - e
Janaúba (13 municípios) - localização do município de Jaíba. Mesmo não se
encontrando na mesma microrregião norte, os dois municípios, que pertencem à
área do Projeto Jaíba, são limítrofes.
O norte de Minas teve a ocupação de seu território de forma não uniforme, assim
como a exploração econômica. Os primeiros habitantes foram os índios, que
sobreviviam da caça, pesca e extrativismo. A chegada de outros povos resultou
no aumento populacional e o consequente desenvolvimento de diversas
atividades relacionadas. Segundo Cardoso (2000), a expansão da pecuária
extensiva, que cada vez mais ganhava o interior de Minas, alastrava-se pelo rio
São Francisco. E vieram em direção à sua nascente as bandeiras baianas, que
objetivavam a expansão da pecuária e da cultura e de algodão. E as paulistas,
vindas à procura de ouro e pedras preciosas, foram em direção à sua foz.
Cardoso (2000) registra que as ocupações pelos bandeirantes na região
aconteceram a partir dos séculos XVI e XVII pelos baianos e paulistas,
respectivamente.
Ainda no século XVII foram registradas as primeiras doações de grandes
sesmarias, mas foram os bandeirantes paulistas que fundaram as primeiras
povoações que originaram as atuais cidades de Matias Cardoso, Januária, São
Romão e Guaicuí, todas às margens do rio São Francisco, de acordo com o que
registra Oliveira (2000).
O crescimento da economia açucareira também foi outro fator significativo que
contribuiu para o povoamento da região, na medida em que o movimento de
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interiorização foi sendo feito por exploradores, adentrando o norte de Minas,
facilitando, e ao mesmo tempo, induzindo o desenvolvimento de outras atividades
econômicas na região:
Nos primórdios da produção açucareira no Nordeste brasileiro, o engenho
de açúcar e o curral formavam uma única unidade produtiva. Com a
expansão do mercado do açúcar e sua alta rentabilidade, os donos de
engenho optaram pela especialização e transferiram o cultivo de outras
culturas e a criação de animais para terras localizadas no interior do país,
afastadas do litoral. Dessa forma, a pecuária alcançou o sertão, favorecida
pela disponibilidade de água, pastagens naturais, terrenos salinos e o clima
semiárido – que dificultava a disseminação de doenças e infecções nas
criações (Minas Gerais, 2014, p. 24-25).
As terras da região foram sendo ocupadas de forma não uniforme, dada sua
grande extensão e as condições climáticas que favoreciam ou não as atividades
desenvolvidas. Mata-Machado (1991) destaca que a agricultura na região era, à
semelhança da pecuária, nômade. Na época das cheias o sertanejo se instalava
no cerrado, derrubava a mata e ali fazia a sua roça; na falta da chuva, ele se
deslocava para as regiões ribeirinhas, onde a vazante das águas formava
terrenos semialagados ou mesmo ilhas. Esses locais eram propícios à produção
agrícola e à pecuária.
Independentemente de outras variáveis, as facilidades oferecidas pelo rio São
Francisco, por este ser perene, favorecia a ocupação de terras e implantação de
fazendas nas suas proximidades. “Assim, formavam-se lugarejos ao longo da
margem do rio, inclusive em terras norte - mineiras, onde hoje estão municípios
como Januária, Itacarambi, Manga, São Romão, São Francisco, dentre outros que
abrigavam fazendas de criação e serviam de entrepostos comerciais” (Minas
Gerais, 2014, p. 25). Mais uma vez a função do rio São Francisco como
orientador da ocupação das terras do norte de Minas é destacada: “com um
povoamento disperso, a base econômica dessa região esteve, até o século XIX,
calcada na agropecuária e no comércio, sendo as cidades ribeirinhas do São
Francisco as áreas onde havia um maior dinamismo” (Pereira, 2004, p. 18).
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Nesse contexto de produção, grandes fazendeiros despontaram, fazendo fortunas
em terras e animais. Ao mesmo tempo em que possuíam o poder econômico,
foram detentores de grande parte do poder político, uma vez que este era
exercido com base na posse ou na propriedade da terra. Os grandes fazendeiros
controlavam também a movimentação de capital por meio da comercialização da
produção e de todo o sistema que a envolve, inserido em um sistema em que o
fazendeiro-comerciante emprestava dinheiro ao produtor na entressafra e
comprava a produção a baixos preços na época da safra (Rodrigues, Cardoso &
Botelho, 2000). Nesse ciclo, as riquezas eram acumuladas mais facilmente pelos
seus detentores e aqueles que necessitavam sobreviver, vendiam força de
trabalho aos fazendeiros mais enriquecidos.
O funcionamento do sistema citado perdurou até meados do século XIX.
Rodrigues et al. (2000) citam o motivo das principais transformações ocorridas
nessa época até a primeira metade do século XX: solicitação de novos produtos
pelo mercado internacional - algodão e couro; melhoria das vias de escoamento
da produção e o crescimento demográfico. Tais fatores favoreceram o aumento de
movimentações, crescimento e desenvolvimento da região. Na evolução da
cultura algodoeira, grande parte do produto que era exportado procedia de uma
área entre o norte de Minas e Bahia. Nesse sentido, a expansão algodoeira
provocou um crescimento mais acentuado de Montes Claros e teve como
resultado a primeira experiência fabril da região norte com a instalação da fábrica
filatória de tecido em 1880 (Minas Gerais, 2014).
A concentração populacional no norte de Minas passa então, da região ribeirinha,
que proporcionava condições de desenvolvimento agrícola e pecuária favoráveis,
às proximidades de Montes Claros e outras localidades que iniciavam suas
atividades industriais - destaque também para Pirapora. Posteriormente, outro
evento marcante para o desenvolvimento da região em 1910 foi a chegada dos
trilhos da ferrovia Central do Brasil ao norte de Minas. Tal ocorrência:
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Possibilitou a articulação com a região Centro-Sul do país e permitiu o
rompimento com a condição de isolamento da região imposta desde a fase
mineradora. Ao mesmo tempo, a expansão da ferrovia favoreceu a
ocupação de áreas ainda não exploradas da região norte mineira, antes
concentrada ao longo do rio São Francisco (Minas Gerais, 2014, p. 26).
Com relações comerciais bem estruturadas, o aumento populacional do norte de
Minas seguiu crescente até a atualidade. As diferenças em relação às demais
regiões do estado estão presentes em função, entre outras coisas, do processo
de ocupação, exploração e desenvolvimento de atividades descritos, além da
vasta extensão da própria região, fator que contribui também para a existência de
disparidades internas.
4.2 Caracterização do Projeto Jaíba
A região norte do estado de Minas Gerais é amplamente conhecida por suas
especificidades climáticas, as quais sempre afetaram diretamente o modo de
trabalho e vida da população, tendo como consequência impactos no seu
processo de desenvolvimento. A inclusão da região na área do semiárido
brasileiro, já demonstrada no presente trabalho, teve por objetivo oferecer
melhores condições para o desenvolvimento da região, ao promover atividades
geradoras de emprego e renda por meio de incentivos específicos. Nesse sentido,
Rodrigues et al. (2000, p. 118) comentam que:
A seca era apontada por diversos segmentos como a causa principal do
subdesenvolvimento da região Norte. Por causa dela o governo federal e
estadual atendia, periodicamente, a população enviando alimentos, abrindo
frentes de trabalho e construindo açudes, em épocas críticas.
Além da questão climática, que não pode ser ignorada nas análises acerca da
região, o modo desigual como foram destinados e investidos recursos para
impulsionar o desenvolvimento em diversas regiões brasileiras permitiu que as
consequências dessa má-distribuição gerassem efeitos visíveis ao se comparar o
norte de Minas (nivelado ao Nordeste pela presença de características
semelhantes) com as demais regiões do país.
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A grande diferença nas condições regionais fica demonstrada por meio dos
resultados diferenciados no desenvolvimento de cada região do país. Cardoso
(2000) afirma que os sérios desníveis verificados entre as forças produtivas do
Nordeste (incluindo norte de Minas) e do centro-sul constituem um fator que
contribuía, cada vez mais, para o agravamento das disparidades existentes entre
tais regiões, inclusive com repercussões sobre o próprio processo de crescimento
da economia do país como um todo.
A partir da identificação da necessidade de mais integração do Nordeste com as
demais regiões do país, foram implementadas políticas específicas pelos
governos federal e estadual, incluindo o norte de Minas e o Polígono da Seca.
Essa área, também chamada de região das secas, foi definida pela Lei nº 175 de
1.936. Na ocorrência em que foi definida, o norte de Minas não estava incluso em
sua abrangência, tendo sua incorporação ocorrido mais tarde, no ano de 1946,
por meio do Decreto-Lei nº 9.857. Oliveira (2000) destaca que o norte de Minas
passou a ser parte do polígono da seca por meio de solicitação de prefeitos da
região que foram representados pelo então Deputado Federal Vasconcelos Costa
com o Presidente Dutra.
Nessa condição, a região do norte de Minas foi alvo de medidas especiais que
colaboraram para captar novos recursos para a região, advindos de alguns
órgãos com a finalidade principal de tratar questões específicas, buscando a
promoção de seu desenvolvimento. Entre os órgãos criados com atuação no norte
de Minas, podem-se destacar: 1909 Inspetoria de Obras Contra as Secas
(IFOCS), posteriormente se transformando no DNOCS; o BNB, em 1952, e a
SUDENE, em 1959
Além de possuir foco específico no combate às secas, as instituições citadas
foram estabelecidas com a finalidade de também promover condições de
desenvolvimento econômico e social. A atuação das mesmas não foi pontual, mas
abrangente e permanente. Não tinham um propósito curativo, mas suas ações
visavam uma mudança substancial da região.
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Outra atuação específica desses órgãos na região foi a criação de perímetros
irrigados em toda a região nordeste e no norte de Minas, com destaque para a
concentração destes ao longo da área banhada pelo rio São Francisco, o principal
da região. Para a criação e manutenção, portanto, dos perímetros de irrigação na
região, foi criada a CODEVASF, além do DNOCS, outra instituição responsável
por administrar a implantação de infraestrutura de canais em perímetros irrigados.
A CODEVASF foi uma derivação da Comissão do Vale do São Francisco (CVSF).
De acordo com históricos da própria instituição, a mesma foi criada:
Nos moldes da Tennessee Valley Authority (TVA), nos Estados Unidos, com
a responsabilidade de executar um plano de desenvolvimento econômico
para a bacia hidrográfica, em um prazo de 20 anos, contando com 1% da
receita tributária da União. Após estes 20 anos, em 1967, a CVSF foi
sucedida pela Superintendência do Vale do São Francisco (SUVALE),
autarquia vinculada ao então Ministério do Interior (CODEVASF, 2011, p.
25).
Posteriormente, em 1974, sucedendo a SUVALE, foi instituída então a
CODEVASF, esta, na época, vinculada ao Ministério do Interior.
Atualmente ligada ao Ministério da Integração Nacional, de acordo com a
Lei 9954, de 6 de janeiro de 2000, a CODEVASF tem por finalidade o
aproveitamento, para fins agrícolas, agropecuários e agroindustriais, dos
recursos de água e solo dos vales dos rios São Francisco e Parnaíba
(CODEVASF, 2011, p. 26).
O Projeto Jaíba pertence à região do vale do São Francisco, conforme é
demonstrado na Figura 3 a seguir:
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Figura 3 - O vale do São Francisco em relação à região nordeste e ao Polígono
das Secas.
Fonte: Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF (1999).
Inventário de projetos. [3. ed. rev. e atual.]. Brasília: CODEVASF.

O rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, segue
na direção norte até a confluência com o rio Urucuia e, atravessando a
Bahia, desenvolve um grande arco na direção Norte-Nordeste até a cidade
de Cabrobó, em Pernambuco, girando, então, para Leste e depois para
Sudeste, dividindo Alagoas e Sergipe e, finalmente, deságua no Oceano
Atlântico, após percorrer 2.700 km e drenar uma bacia hidrográfica de
640.000 km² (CODEVASF, 1999, p. 13).
O vale do São Francisco, região que abrange toda a área por onde o rio percorre,
é subdividido em quatro regiões principais: Alto, Médio, Submédio e Baixo São
Francisco. Em cada uma dessas áreas existe a atuação da CODEVASF,
desempenhando, entre outras atividades, a estruturação de perímetros irrigados.
O Projeto Jaíba faz parte de uma das seis superintendências regionais (SR) da
organização. Está localizado na 1ª SR, a qual tem sede na cidade de Montes
Claros e atua em uma área de 239.948,7 km². Essa área corresponde às regiões
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do Alto (total) e Médio (parcial) São Francisco, no estado de Minas Gerais, e
abrange ainda parte de Goiás e do Distrito Federal (CODEVASF, 1999).
Entre os perímetros irrigados sob a responsabilidade da CODEVASF em relação
à construção da infraestrutura de funcionamento dos canais, entre outras
atribuições do órgão está, portanto, o Projeto Jaíba. O mesmo é parte integrante
do conjunto de projetos desenvolvidos na 1ª SR da CODEVASF, que abrange:
Lapa Grande, Gorutuba, Jequitaí, Pirapora, Rio das Velhas e Jaíba.
Todos esses perímetros, embora possuam especificidades, foram planejados e
são resultado da busca por soluções de desenvolvimento da região onde se
localizam. Influenciada pela implantação de tais medidas, a promoção do
desenvolvimento industrial na região provocou a migração para cidade e polos
mais afastados das áreas ribeirinhas. Com o tempo, essas áreas sofreram
significativa defasagem em seu desenvolvimento.
Os perímetros de irrigação, portanto, são uma alternativa que buscam oferecer
condições de produção agrícola em regiões com baixos índices pluviométricos,
mas que apresentam fatores favoráveis em relação ao tipo de solos, à incidência
de raios solares em grande parte do ano,e a outras características favoráveis à
produção agrícola. Além dos fatores naturais, destaca-se a ação governamental
de buscar a promoção de desenvolvimento, a geração de maiores receitas por
meio de atividade agrícola e a produção para o mercado interno e externo pelo
estabelecimento de determinadas áreas irrigadas ou perímetros de irrigação.
Tais características encontram-se na região onde se estabeleceu o perímetro de
irrigação Jaíba, denominado Projeto Jaíba. O referido projeto está localizado no
extremo norte do estado de Minas Gerais, à margem direita do rio São Francisco,
o principal da região. Atualmente, as terras do Projeto Jaíba estão englobadas na
extensão dos municípios de Jaíba e Matias Cardoso. As primeiras ocupações e
colonização da área do projeto iniciaram em 1970.
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Anteriormente, em meados de 1960, foram analisadas as potencialidades
agrícolas da região da então Mata da Jaíba. Essa análise foi fruto de um convênio
estabelecido entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos,
representado pelo Bureau of Reclamation. Na ocasião, não havia ainda uma
delimitação definida do perímetro dentro de toda extensão de terras envolvidas,
mas diversas ações se voltavam desde então para o aproveitamento agrícola da
região que se mostrava uma grande promessa de crescimento. O resultado dos
estudos identificou, na época, uma área de cerca de 230.000 ha que poderia ser
utilizada para aproveitamento agrícola, sendo aproximadamente 130.000 ha
destinados às atividades de sequeiro e cerca de 100.000 ha para o
desenvolvimento de agricultura irrigada.
Outros estudos foram desenvolvidos paralelamente na região e identificaram as
mesmas potencialidades para a porção de terras que, de acordo com registros da
RURALMINAS (s. d.):
Constituía uma área de 310.000 ha que foram doados, enquanto terrenos
devolutos, pelo estado de Minas Gerais à RURALMINAS, mediante
escritura registrada sob o nº 3.358, livro 3-B, pág. 215 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Manga, em 22/11/1967. Daqueles,
cerca de 80.000 ha foram vendidos em hasta pública, restando
aproximadamente 230.000 ha, dos quais quase 100.000 ha seriam
destinados a culturas irrigadas.
O início do Projeto Jaíba coincide com o período em que se intensificou o
desenvolvimento

de

processos

de

agricultura

irrigada

em

todo

Brasil,

especialmente em áreas que necessitavam de apoio governamental à população
local para iniciar seu desenvolvimento:
A implantação do programa de irrigação pública no Brasil teve início na
década de 1960, caracterizando-se pela implantação de projetos públicos
de irrigação como fator de dinamização da economia regional, geração de
empregos, retenção de migrantes e redução da pobreza. A Companhia de
Desenvolvimento dos Vales dos Rios São Francisco e Parnaíba
(CODEVASF) e o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca
(DNOCS) foram os principais órgãos públicos federais encarregados da
implantação e do gerenciamento desses projetos na região semiárida do
nordeste e norte de Minas Gerais (Dourado, Freire, Machado, Moreira,
Lima & Santos, 2010, p. 219).
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No âmbito estadual, foi elaborado em 1966 o primeiro Plano Integrado de
Desenvolvimento da Região Noroeste de Minas (PLANOROESTE). Nesse
período, a área territorial que abrange o atual norte de Minas estava inserida no
noroeste, fazendo parte, portanto, das análises do PLANOROESTE (a divisão que
estabelece as microrregiões de Minas Gerais só foi estabelecida no ano de 1995,
conforme já citado em seção anterior). A RURALMINAS, em 1969, por meio de
decreto, recebeu a atribuição específica de assumir a liderança do plano que
englobava ações para toda a região. Entre os principais objetivos de atuação da
instituição constavam a colonização e o desenvolvimento rural do estado. Além
dessas, a RURALMINAS tinha outras atribuições: projetar, executar e controlar os
programas de desenvolvimento agrário da região noroeste do estado conforme as
diretrizes estabelecidas no plano (Minas Gerais, FJP & RURALMINAS, s.d., p. 5).
A região inserida no PLANOROESTE, na época, era formada por 24 municípios,
ocupando, segundo dados da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral de Minas Gerais, área de 116.982 km², o que corresponde a
19% da área total do estado. A partir de análises da Fundação João Pinheiro
realizadas na época, pode-se afirmar que a base econômica da região em que se
pretendia desenvolver o perímetro tinha sido a agropecuária extensiva. A pecuária
representou a mais importante atividade, devido às facilidades do meio físico e à
localização geográfica da região, estando entre o Nordeste e o Sudeste
brasileiros.
Por outro lado, vê-se que a agricultura tinha sido desenvolvida até então como
forma de subsistência, apresentando importância, sobretudo, para manter o
consumo interno da região e possuindo grandes restrições para sua expansão,
como a qualidade de solos e a distância de mercados. Aliam-se a isso a falta de
uma estrutura adequada ao escoamento da produção e os riscos climáticos pelo
baixo índice pluviométrico.
Diante do exposto, e dada a baixa densidade populacional, o planejamento de
perímetros irrigados foi a opção do setor público para viabilizar a expansão da
fronteira agrícola na região. O Projeto Jaíba veio somar-se a outros projetos de
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irrigação implementados por instituições públicas no norte de Minas como o
Projeto Gorutuba, localizado em Janaúba e ao perímetro de Pirapora. Todos
esses projetos seriam desenvolvidos em áreas pertencentes, na ocasião, à região
noroeste do estado, atualmente localizado na região norte.
A área, população e densidade demográfica dos municípios citados estão
sintetizados na Tabela 1 com dados de 1970. Os municípios de Jaíba e Matias
Cardoso, onde se implementou o Projeto Jaíba pertenciam ao município de
Manga à época.
Tabela 1
Noroeste de Minas: área, densidade demográfica e população de alguns dos
municípios – 1970
Municípios

Área em km²

Densidade
População
demográfica
Total
Urbana
Rural
(hab/ km²)
Janaúba
2.207
14,31
31.587
10.018
21.569
Manga
5.856
4,18
24.504
4.362
20.142
Pirapora
581
34,91
20.282
18.954
1.328
Fonte: Adaptado de Minas Gerais - Governo, Fundação João Pinheiro - FJP, & Fundação Rural
Mineira e Colonização e Desenvolvimento Agrário - Ruralminas (s. d.). 2º Plano integrado de
desenvolvimento do noroeste mineiro. Belo Horizonte: Fundação Centro Tecnológico de Minas
Gerais

Com base nos dados das análises feitas na região, a RURALMINAS deu início ao
desenvolvimento de ações com vistas à colonização a partir de um projeto-piloto
denominado Projeto Mocambinho. Segundo Rodrigues (1998), o referido projeto
contava com 35 famílias, cabendo a cada uma delas um lote de 5,7 ha. A irrigação
das lavouras era feita pelo sistema de inundação à época.
Com base na avaliação positiva das ações desenvolvidas no projeto-piloto, foram
intensificadas as ações que tinham como objetivo acelerar o estabelecimento do
perímetro irrigado na região do então projeto. Em 1972 foi estabelecida parceria
entre o Governo de Minas Gerais, representado nesse contexto pela
RURALMINAS, e o Governo Federal, pela CODEVASF. A área dos 230.000 ha da
Mata da Jaíba passou então a ser denominada oficialmente Distrito Agroindustrial
do Jaíba (DAIJ).
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A partir de então, foi iniciado o desenvolvimento de ações buscando viabilizar o
estabelecimento das estruturas necessárias ao projeto. Os objetivos que
nortearam o estabelecimento do projeto em todas as suas etapas podem ser
resumidos, de acordo com Santos e Silva (2010, p. 350, 351), em quatro
principais:
a) Incorporar a região à economia do país, ampliando a fronteira agrícola;
b) aumentar a renda média dos trabalhadores locais por meio da implantação
de indústrias, agroindústrias e empreendimentos agropecuários;
c) introduzir novas tecnologias na agricultura local;
d) criar um novo polo agropecuário para abastecer parte da região Sudeste.
Nota-se que tais objetivos seguem o mesmo direcionamento estabelecido pela lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, que trata do Estatuto da Terra. Em seu
artigo 57, os programas de colonização agrícola deveriam atender os seguintes
objetivos:
I - A integração e o progresso social e econômico do parceleiro;
II - o levantamento do nível de vida do trabalhador rural;
III - a conservação dos recursos naturais e a recuperação social e
econômica de determinadas áreas;
IV - o aumento da produção e da produtividade no setor primário.
(Recuperado
de:
http://legis.senado.gov.br/legislação/listapublicacoes.
action?id=102350).
Depois

de

estabelecidos

os

objetivos

e

definida

a

participação

e

responsabilidades dos órgãos envolvidos, em novembro de 1975 foi assinado
convênio que oficializou as atribuições gerais do Governo Federal e do Governo
de Minas Gerais na área do projeto. Dessa forma, a CODEVASF, vinculada ao
Ministério do Interior, passou a ser responsável pela implantação, operação e
manutenção das obras físicas do sistema de irrigação do DAIJ. E a
RURALMINAS concentrou-se na regularização dos aspectos fundiários e
implantação de dispositivos básicos de colonização, como construção de
estradas, rede elétrica, obras de infraestrutura, assentamento de colonos e apoio
técnico.
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As obras que compõem a estrutura de irrigação para atendimento a toda a área
irrigada do projeto, foram realizadas pela CODEVASF, bem como o local de
captação e os canais de condução das águas do Rio São Francisco, tendo uma
vazão total de 80 m³/s. Atualmente, dispõe de sistema hidráulico principal
composto por três importantes estações de bombeamento: EB-1, EB-2 e EB-3 e
três canais de grande porte: CP-1, CP-2 e CP-3.
Ao longo do processo de implantação, de 1975 para cá, o Projeto Jaíba sofreu
várias alterações. Uma das mudanças mais significativas ocorridas no curso do
projeto relaciona-se à reformulação do estudo inicial relativo ao aproveitamento
das terras, visando estabelecer na região um polo sucroalcooleiro. Coincidindo
com a crise mundial do petróleo na década de 1970 e o consequente Programa
Nacional do Álcool (PROÁLCOOL), lançado pelo Governo Federal, via-se como
uma boa oportunidade a destinação de parte significativa das terras cultiváveis do
Projeto Jaíba para o plantio de cana-de-açúcar.
Com o valor do petróleo muito alto, a alternativa do etanol como combustível foi a
principal saída vista pelo governo para tentar contornar a situação, oferecendo,
portanto, subsídios para o cultivo da cana-de-açúcar. Na ocasião em que se
considerou tal possibilidade para o Projeto Jaíba, foram convidadas diversas
empresas representadas por renomados empresários do ramo de açúcar e álcool
do Brasil a visitarem a área do projeto, com o objetivo de desenvolverem o cultivo
de cana-de-açúcar. Devido a vários fatores como dificuldades de processamento
e distância dos mercados consumidores e à própria descontinuidade do
PROÁLCOOL, a região do Projeto Jaíba não desenvolveu atividades com esse
fim, permanecendo o direcionamento inicial de agricultura irrigada voltada para a
produção de gêneros alimentícios. A partir de meados de 1980, começou a
implantação efetiva da etapa I, que entrou em pleno funcionamento para
assentamento dos ocupantes da década de 1990 (informações CODEVASF).
Na implantação do projeto houve descontinuidades na execução das obras e nas
próprias

atividades

agrícolas,

assim

como

mudanças

de

prioridades

58

governamentais, tanto estaduais como federais, causando atrasos na sua
realização. Nos seus 40 anos de história, o Projeto Jaíba, ainda inacabado, até
alcançar seu pleno funcionamento, passará por quatro etapas de implementação.
Atualmente, a infraestrutura hidráulica principal do Projeto Jaíba, com capacidade
para atender a todas as quatro etapas, já está construída, incluindo estações de
bombeamento principais e canais de distribuição principais.
4.2.1 Etapas de desenvolvimento do Projeto Jaíba
Desde seu início, o Projeto Jaíba foi dividido em quatro etapas de implementação.
O projeto foi então planejado para ser implantado, ocupando área total de
100.000 ha, sendo cerca de 67.000 ha de área irrigada e o restante de
preservação ambiental e infraestrutura não irrigável. Toda área seria dividida em
quatro partes que compõem as etapas do projeto.
O critério utilizado para a divisão das etapas foi a organização espacial, já que a
área possui extensão territorial muito vasta, mas também por critérios de
investimento e pela destinação de seu uso. Na Figura 3 apresentam-se a divisão
das etapas e a ocupação de cada uma delas pela extensão total e irrigável:
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Figura 4 – Layout geral do Projeto Jaíba.
Fonte: Distrito de Irrigação Jaíba.

A etapa I do projeto é voltada tanto para pequenos e médios produtores
familiares, quanto para pequenos e médios empresários, sendo que atualmente,
segundo informações do DIJ, a área se encontra subdividida da seguinte maneira:
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1.820 lotes são destinados a produtores familiares; 140 lotes a pequenos e
médios empresários; e duas fazendas, uma pertencente à empresa Yamada (com
extensão territorial de 661,5 ha de área bruta, sendo, destes, 280 ha irrigáveis) e
a outra à empresa AGRIVALE do grupo SADA, com área bruta de 3.832 ha,
sendo 3.200 ha irrigáveis.
A denominada etapa I é atendida diretamente a partir do rio São Francisco e
abrange superfície bruta total de 41.611 ha, constituída por nove glebas. Segundo
a RURALMINAS (2003), seis dessas glebas pertenciam ao Poder Público (A, B,
C3, C2, D, e F) e foram vendidas a agricultores. A gleba C2 é o espaço explorado
por pequenos e médios empresários e pertence aos municípios de Jaíba e Matias
Cardoso. Outras duas glebas da etapa I pertencem a empresas privadas (C1+C4
e E). A última, gleba 4, deverá ser transferida a propriedades particulares, que
deverão usar a água transportada pelos canais que abastecem as glebas A e B.
O perímetro Mocambinho (gleba D) teve suas obras do sistema de irrigação
concluídas por volta do ano de 1981. Já a gleba F foi implantada em 1988,
iniciando os assentamentos das famílias de agricultores em 1989 e encerrando-se
o processo em 1991.
Em 1990 foram iniciados os trabalhos de implantação da gleba C3 e em fevereiro
de 1993 os 57 lotes que constituem o perímetro foram ocupados pelas famílias
dos irrigantes que hoje vivem ali. No final de 1995, as 230 parcelas agrícolas do
setor B1 da gleba B estavam aptas e equipadas para receberem as famílias de
agricultores, que foram assentados em 1996.
O perímetro ABC3 do projeto foi planejado para exploração por pequenos
produtores agrícolas, instalados em lotes de 5,6 ha (140 m X 400 m), o que
permite uma área irrigável de 5,0 ha, no total de 1.820 lotes, enquanto que a
gleba C2 foi destinada a empresários rurais, dispostos em parcelas agrícolas de
20 a 50 ha, totalizando 325 lotes.

61

O critério adotado para a irrigação das parcelas de colonização baseia-se na
implantação de um sistema gravitário de distribuição até os lotes agrícolas,
constituído por canais de pequeno e médio portes, derivados do sistema principal,
com recalques pontuais para dominar terrenos de cotas mais elevadas. Esse
sistema de distribuição alimenta, de forma direta, os equipamentos parcelares de
aspersão

convencional

a

partir

de

pequenas

eletrobombas

individuais,

convencionalmente arranjadas em instalações de pressurização padronizadas
(Ruralminas, 2003).
A implantação da etapa I ficou a cargo da CODEVASF. Segundo Moura (2014), o
custo total da etapa I foi de US$ 158 milhões: US$ 71 milhões (45%) foram
contraídos por meio de empréstimo no Banco Mundial em 1983 e a contrapartida
nacional na ordem foi da ordem de US$ 87 milhões (55%). O investimento para
essa etapa foi aplicado em quatro setores distintos, de acordo com Rodrigues
(1998): obras civis (34%), bens e equipamentos (21%), consultoria e outros
serviços (29%), operação do Distrito de Irrigação (6%) e 10% foram reservados a
contingências. Segundo informações da CODEVASF, uma das condicionantes
para a liberação do recurso financeiro pelo Banco Mundial foi a inserção de
pequenos agricultores no processo de produção do projeto.
Iniciada a operação efetiva do projeto, foi criada em maio de 1988 uma entidade
para congregar os agricultores assentados na área de abrangência do perímetro
de irrigação Jaíba etapa I (DIJ). Constituiu-se uma associação civil, de direito
privado,

sem

fins

lucrativos,

com

personalidade

jurídica,

patrimônio

e

administração próprios. O DIJ tem como objetivos administrar, operar e manter as
obras de infraestrutura de irrigação de uso comum, compreendendo as estruturas
básicas e equipamentos de adução, condução e distribuição de água, as estações
de captação e de bombeamento da água do Perímetro Irrigado da etapa I. A
administração, operacionalização e fiscalização do DIJ são realizadas pelos
seguintes órgãos: assembleia geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal,
e Gerência Executiva. Em todos os órgãos, com exceção da gerência executiva,
há a presença e a participação dos agricultores por meio de seus representantes
eleitos em assembleia geral.
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Além do assentamento das famílias e de pequenos e médios produtores da etapa
I, a CODEVASF também ficou responsável pela construção das estações de
bombeamento, dos canais e das várias estruturas do sistema de irrigação das
diversas glebas. Essas atividades incluem implementação e manutenção das
obras físicas do sistema de irrigação, garantindo seu funcionamento adequado
em todo o projeto. Tais obras tiveram início no ano de 1975 e foram base para o
assentamento de produtores mais tarde.
A finalização do assentamento dos agricultores da etapa I ocorreu em 2006. Nos
dias atuais, ocorre a venda esporádica de lotes por alguns proprietários que, por
algum motivo, não desejam mais continuar com a exploração de sua propriedade.
Todo o processo de mudança de propriedade da terra na etapa I é acompanhado
pela CODEVASF, visando garantir o atendimento de requisitos específicos da
ocupação daquelas glebas. Para que a propriedade da terra seja transferida para
outros agricultores, o perfil do futuro ocupante deve ser analisado e aprovado pela
CODEVASF.
A área do projeto conhecida como etapa II foi destinada a empreendimentos
empresariais. Abrange 34.773 ha, dos quais 30.268 correspondem ao perímetro
de irrigação. Destes, 3.710 ha pertencem à Fazenda Serra Azul, 546 ha à
empresa Jaíba S/A. – Açúcar e Álcool e 249 ha ao Morro Solto. A área foi dividida
em lotes com tamanhos diversos. Coube à RURALMINAS a responsabilidade de
realizar a ocupação e exploração desta área, assim como a regularização de
questões fundiárias do projeto como um todo e a implantação de dispositivos
básicos para a colonização, como a rede viária sua infraestrutura.
O planejamento espacial definido para a segunda etapa subdividiu a área em
cinco grandes glebas (G, H, I, J e K). Há ainda uma extensão total de 11.325 ha
destinados à preservação ambiental. A divisão fundiária das terras que compõem
essa etapa é demonstrada na Tabela 2:
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Tabela 2
Divisão fundiária da etapa II Projeto Jaíba
Descrição do lote
Lotes de 10 ha - Empresariais
Lotes de 25 ha - Empresariais
Lotes de 64 ha - Empresariais
Lotes de 90 ha - Empresariais
Total

Quantidade
243
373
34
34
684

Fonte: adaptado de: http://www.projetojaiba.com.br/index.php/paginas/3.

Em linhas gerais, a etapa II é caracterizada como um programa de
desenvolvimento regional e autossustentável que tem como objetivo aprimorar a
estrutura socioeconômica do Projeto Jaíba, mediante a adoção de um modelo de
produção baseado no assentamento dirigido de pequenos e médios empresários
agrícolas.
Os lotes agrícolas dessa etapa foram modulados em quatro tamanhos típicos: 10,
25, 64 e 90 ha. Na gleba G concentram-se os lotes maiores, em número de 68,
destinados a médias empresas rurais. As glebas H, I e J perfazem 616 lotes de 10
e 25 há e são destinados à exploração de pequenos empresários. A gleba K é de
propriedade particular do grupo Ometto com 4.256 há. Embora ela não tenha sido
contemplada com uma infraestrutura de irrigação específica, foi-lhe permitido
captar água transportada pelo sistema hidráulico da etapa II, a partir de uma
tomada d’água na margem direita do canal principal CP-3 (RURALMINAS, 2003).
A entrega de água aos lotes empresariais é feita por gravidade por meio de canais
a céu aberto revestidos em concreto e, algumas vezes, por tubulações
enterradas. Nos mesmos moldes das tomadas parcelares definidas para gleba C2
da primeira etapa. Por este sistema, a água para a irrigação está disponível na
testada de cada parcela agrícola em estruturas padronizadas a partir das quais os
proprietários poderão conectar os seus equipamentos para captar água destina à
irrigação.
Os recursos para a estruturação dessa etapa foram oriundos de empréstimo do
Fundo de Cooperação Econômica Internacional concedido pelo governo japonês
ao estado de Minas Gerais. O valor do empréstimo, de acordo com informações
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da Fundação João Pinheiro, foi de Y 14.740.000.000,00 Yenes japoneses, quantia
correspondente a US$ 110 milhões de dólares americanos.
Atualmente, existem 18 lotes dessa etapa a serem vendidos, os quais pertencem
no momento à CODEVASF. A ocupação da área teve início no final do ano de
2003 com a publicação de edital que divulgava a venda dos lotes.
Já as etapas III e IV correspondem, respectivamente, a 12.200 e 9.734 ha
irrigáveis e ainda não receberam a infraestrutura específica de irrigação. De
acordo com o DIJ, apresentam apenas a estrutura básica que consiste nos canais
principais.
É natural que haja alterações de objetivos específicos para os projetos públicos,
já que são, em geral, de longa duração e sujeitos a gestões políticas diversas
ocasionadas pela mudança de governo federal e estadual. Além disso, há outras
limitações:
Programas sociais são em geral concebidos e desenvolvidos para atender a
objetivos genéricos, múltiplos, e de difícil verificação a priori, no sentido das
limitadas possibilidades de identificação dos mesmos, de descrição
detalhada (quando da formulação inicial dos programas) e hierarquização
(Araújo et al., 2010, p. 129).
Apesar do tempo passado desde a concepção do projeto até o presente, a
centralidade do perímetro em seus objetivos não foi perdida e continua em
implementação. Ao

longo

dos

anos,

outras

empresas parceiras foram

incorporadas ao projeto, como as que prestam assistência técnica e consultoria
nos Distritos de Irrigação I e II, dando apoio aos agricultores e às empresas,
visando emancipação desses empreendimentos.
O Jaíba foi um projeto concebido para ser implementado a longo prazo. E,
portanto, um projeto em execução. Já estão em andamento as etapas I e II. O
desafio atual concentra-se na construção das etapas III e IV que, segundo o
planejamento atual suas áreas são destinadas à produção agrícola industrial,
atividade que proporcionaria desenvolvimento econômico mais rápido à região,
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pela diversificação da produção e dos serviços, pala infraestrutura a ser
construída e pelo aumento da população atraída pelas novas oportunidades de
trabalho, emprego e renda e, consequentemente, mais crescimento do mercado
local.
O objetivo desta dissertação tem por base os resultados já alcançados até o
momento com foco nas etapas I e II já em expansão. O propósito deste trabalho
não se concentra na sua viabilidade financeira nem no retorno do investimento
público que o projeto poderá provocar, embora se reconheça a importância
desses objetivos que sempre constituem aspectos importantes em qualquer
projeto de desenvolvimento regional ou nacional.
A finalidade da presente dissertação centra-se na análise da influência do Projeto
Jaíba, no desenvolvimento econômico e social da região onde está sendo
implementado por meio de uma política pública indutora. São órgãos públicos
federais e estaduais, especialmente criados para promover o desenvolvimento de
uma região ainda não ocupada nem explorada do ponto de vista econômico.
4.3 O Projeto Jaíba e o desenvolvimento do norte de Minas
A criação dos distritos que mais tarde deram origem ao município de Jaíba e
Matias Cardoso sofreu influência direta do Projeto Jaíba, especialmente depois de
sua emancipação
No setor sudeste do Jaíba, em Novo Horizonte – distrito do município de
Monte Azul, localizado ao lado de Jaíba, e até recentemente um
inexpressivo povoado, vem sofrendo grande movimentação e expansão,
ainda que extremamente desordenadas, de serviços, comércio e setor
habitacional [...] No setor sudoeste do Distrito Agroindustrial de Jaíba, a
maior proximidade com Itacarambi faz com que este pequeno centro seja
procurado para alguns serviços ainda que elementares. A partir de
Itacarambi, as ligações com Januária tornam-se mais fáceis, e alguns
serviços já estão sendo aí demandados (Minas Gerais et al., s.d., p. 37-38).
A mencionada localidade de Novo Horizonte, fazia parte, na ocasião, do distrito de
Monte Azul, que mais tarde veio a compor o município de Matias Cardoso. A falta
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de apoio local e a necessidade de serviços básicos decorrente da nova parcela de
habitantes existentes nas áreas destinadas aos colonos também pode ser
constatada na fala de um dos primeiros moradores da localidade onde iniciava-se
o projeto. Ele migrou para a área com sua família com o objetivo de desenvolver
atividades agrícolas em uma área irrigada:
Essa área era esquisita demais, só tinha areia e o pessoal se assombrou.
Então, das 45 famílias selecionadas, 25 famílias quiseram vir. Eu pensei
assim: aqui é um lugar que nunca foi beijado, como dizem, e essas terras
são muito boas, terras de vazante, na beira do rio, eu vou ficar.... Aí viemos.
Quando nós chegamos aqui era triste, aqui não tinha nada, nós havíamos
pensado que a RURALMINAS tinha tudo pra gente. Passamos muita
necessidade aqui, as terras não estavam prontas para serem trabalhadas e
nós roçamos tudo (Entrevistado 5).
Fica claro que a extensão de terras que havia sido planejada para se estabelecer
a área irrigada do projeto oferecia pouca ou nenhuma condição estrutural na
ocasião da chegada dos primeiros colonos. Além da demanda por toda a estrutura
que permitisse o desenvolvimento de trabalhos agrícolas, o estabelecimento de
pessoas na região exigia de forma natural estrutura social, pois chegavam com o
objetivo de estabelecer residência juntamente com suas famílias e iniciar uma
vida nova na região.
A união entre os governos federal e estadual permitiu o crescimento do Projeto
Jaíba, ao estabelecer competências complementares entre eles. O projeto de
engenharia e obras de irrigação ficou a cargo da União e o equipamento social,
sob a responsabilidade do Governo de Minas (Rodrigues, 1998).
Anteriormente, a RURALMINAS havia iniciado o processo de colonização da área
destinada ao projeto-piloto. Conforme descreve Rodrigues (1998), nessa ocasião
a colonização envolveu a seleção dos agricultores e seu treinamento, o preparo
da terra e distribuição dos lotes de terra. A RURALMINAS, responsável pela
implantação de Mocambinho, comunidade que abrigava o projeto-piloto, previa a
implantação de algumas melhorias de infraestrutura no povoamento do Rio Verde.
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Esperavam-se oportunidades melhores que aquelas que os irrigantes tinham na
sua região de origem. A RURALMINAS providenciou moradias para os primeiros
moradores, tendo o povoado no início apenas 20 casas (Entrevistado 5). Das
primeiras 45 famílias que visitaram o local, somente 20 se estabeleceram no
projeto, habitando as casas que já estavam prontas.
É interessante destacar a importância da questão habitacional no que se refere a
condições fundamentais para a permanência dos colonos na área do projeto. Ter
um abrigo constitui necessidade básica de qualquer ser humano. É um item de
segurança para o indivíduo e para sua família, por isso deve ser tratado como
questão elementar. Pode-se notar que condições dignas de moradia estavam
sendo supridas pelo modelo de ocupação adotado nas primeiras glebas. No
entanto, esse procedimento não foi aplicado na ocupação de todas as áreas
destinadas aos colonos. Em outras áreas do projeto as famílias não foram
supridas de moradias adequadas:
Quem não teve persistência, terminou vendendo o lote que, no começo,
era muito difícil. Nós não tínhamos casa. Recebemos alguns materiais
como telhas e madeirite. Nessa realidade, morei em um barraco de
madeirite por mais de dois anos [...] o piso no chão, pisando na terra;
muitas dificuldades enfrentadas (Entrevistado 2).
O mesmo foi relatado pelo entrevistado 3:
Recebi o madeirite, usei, fiz o barraco de madeirite, mas com o tempo o
madeirite vai ficando podre pela água e pelo sol, o material fica fraco, às
vezes o material também é consumido pelos cupins. Ao chegar nessa
situação eu precisei colocar uma lona (Entrevistado 3).
Por esses depoimentos, percebe-se que não havia programa habitacional
específico, embora as famílias assentadas necessitassem de condições mínimas
para o desenvolvimento de suas atividades. A superação desse tipo de situação
ocorreu gradualmente, ao longo dos anos. As famílias estabelecidas ali
desenvolveram o trabalho agrícola, o que garantiu a geração de renda para a
melhoria das condições de vida. No desenvolvimento desse processo, alguns
colonos não permaneceram na região.

68

Progressos nas condições habitacionais só foram registrados cerca de mais de 20
anos após o início da chegada dos primeiros colonos. O projeto-piloto de
Mocambinho, que deveria ser referência para a ocupação das demais áreas do
projeto, não cumpriu tal função. Possíveis melhorias não foram implementadas
nas áreas de lotes que foram ocupados posteriormente.
O fator tempo deveria ser um influenciador de melhorias. Considera-se que,
mediante os primeiros resultados, a gestão estaria munida de informações
suficientes para apresentar ações que permitissem às famílias que foram
assentadas por último ter acesso a melhores condições ao serem incorporadas ao
projeto. Na prática, entretanto, pode-se verificar que não ocorreu desse modo.
O atraso na implantação do sistema de irrigação teve um forte impacto negativo
sobre os primeiros colonos, porque, sem água ficaram impossibilitados de
produzir, vendo-se obrigados a porção de terras que possuíam para explorar, indo
embora ou tendo de buscar outros meios para sustento de suas famílias. O
assentamento dos colonos foi realizado de modo desordenado e, como
consequência,

a

produção

também

ocorria

dessa

forma,

contribuindo

negativamente no desenvolvimento do projeto.
No primeiro ano que cheguei (1978) eu não consegui plantar. Fui chegando
e fiquei, como diz, ao Deus dará. Eu e mais uns 32 que chegaram, eles
começaram muito tarde e naquele ano choveu muito, sendo que no final de
dezembro tínhamos plantado 60 ha de roça. Nós estávamos em um grupo
de 32 produtores e tínhamos que dividir a produção. Daria menos de 2 ha
de produção para cada família, era muito pouco, não dava para o sustento.
Então parei de plantar e fiquei trabalhando em serviços improvisados, eu
queria ir embora porque não conseguia viver da agricultura, só depois de
algum tempo eu consegui começar a plantar, passando por várias culturas:
algodão, mamona, arroz, milho, banana, limão... (Entrevistado 16).
Ao se referir às condições encontradas no local em que foram assentados, um
dos primeiros moradores de Mocambinho descreve as dificuldades enfrentadas:
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O início foi difícil porque aqui não tinha nada... Então começaram a trazer
famílias, começou a crescer a colônia,... Os canais estavam sendo
construídos. Depois de uma parte do canal pronta, o sistema de irrigação
começou a funcionar, a produção iniciou muito lenta e aos poucos foi
aumentando. Meus filhos já precisavam de escola, mas era necessário ir à
Januária para estudar, e parte da família ficou. Era muito difícil, para
comprar mantimentos já precisei ir a pé 34 km fazer uma feira para minha
família (Entrevistado 5).
A dependência de centros mais desenvolvidos por parte dos moradores é outro
fator que tem dificultado a permanência de algumas famílias e até mesmo a vinda
de outras. Veja-se o relato de outro colono entrevistado: “Era muito difícil pra ser
aprovado na seleção, o processo era muito rígido, você tinha que ter uma boa
saúde. E quando uma mulher ganhava uma criança e lhe viesse a falta de
sangue, era seu sangue que tinha que servir para ela, o negócio era complicado”
(Entrevistado 5). Nota-se que, por meio do critério de seleção, já havia a tentativa
de amenizar a demanda por serviços sociais que não podiam ser supridos no
local.
A alternativa de recorrer a outras localidades para atendimento às necessidades
básicas foi uma realidade dura para os primeiros que estabeleceram suas
moradias na área do Projeto Jaíba a partir de 1970 até a década de 1990.
Além da falta de serviços básicos, até as relações sociais estabelecidas entre as
pessoas que viviam na área onde se deu início as atividades do perímetro de
irrigação de Jaíba eram realizadas em localidades vizinhas. Não havia nenhum
serviço de lazer disponível na área de colonização:
A infraestrutura de lazer nos núcleos de colonização é praticamente nula.
Em Otinilândia, há um clube social com praça de esportes e piscina que,
entretanto, atende a um limitado grupo social. Dessa forma, os habitantes
da área buscam, nos núcleos maiores, suas diversões, festas e cultos
religiosos. Janaúba, Manga, Matias Cardoso, Itacarambi e Otinolândia
recebem, nos finais de semana, um grande número de pessoas, que se
deslocam da área da Jaíba com esse objetivo (Fundação João Pinheiro,
1990, p. 47).
Percebe-se que existia grande dependência de outros municípios da região do
norte de Minas, locais que historicamente apresentam condições precárias de
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atendimento às demandas de sua população. E, com o aumento da procura por
tais serviços por populações de outros distritos e localidades, o atendimento se
tornava mais deficiente.
Outra metodologia para avaliar a melhoria da qualidade de vida é o uso de IDH,
tendo por base os municípios da região à época. A adoção do IDH como medida
do grau de desenvolvimento humano se deu como alternativa ao Produto Interno
Bruto (PIB), critério hegemônico à época como medida de desenvolvimento
(IPEA, PNUD & FJP, 2013). O IDH é formado pelos três requisitos mais
importantes para a expansão das liberdades das pessoas: a oportunidade de se
levar uma vida longa e saudável – longevidade ou saúde –; ter acesso ao
conhecimento ou à educação; e ter condições de desfrutar de um padrão de vida
digno, medido pelo nível de renda.
O IDH um índice que varia de uma escala variando zero a um, o zero representa
a pior situação em relação às variáveis e um traduz uma condição ótima. Na
figura 5, descrevem-se as faixas de leitura do índice utilizadas pelo IPEA, FJP. O
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) tem similaridade com o
IDH, já que as variáveis mensuradas são as mesmas, havendo distinção apenas
em relação à delimitação geográfica do que se pretende analisar.

Figura 5 - Leitura de faixas de Índice de Desenvolvimento Humano.
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, & Fundação João Pinheiro – FJP (2013). Atlas do desenvolvimento
humano no Brasil. [2. ed.]. Brasília: IPEA.

Na Tabela 3 apresenta-se o IDH de Manga, Monte Azul e Norte de Minas, que
deram origem mais tarde aos municípios de Jaíba e Matias Cardoso. Os dados
apresentados mostram a realidade de 1970 e sua evolução, até a década de
1990. Pelos dados apresentados, registra-se uma melhoria progressiva nos
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quatro índices – saúde, educação, renda e IDH – nos municípios de Manga,
Monte Azul e no Norte de Minas de 1970 a 1980 e a 1991.
Tabela 3
Índice de Desenvolvimento Humano, municípios do Projeto Jaíba e norte de
Minas - 1970/1980/1991
Localidade

IDH - Saúde
IDH - Educação
IDH - Renda
IDH
1970 1980 1991 1970 1980 1991 1970 1980 1991 1970 1980 1991
Manga
0,518 0,628 0,664 0,251 0,319 0,414 0,175 0,336 0,351 0,315 0,428 0,476
Monte Azul 0,409 0,563 0,634 0,236 0,328 0,466 0,154 0,403 0,265 0,266 0,431 0,455
Norte Minas 0,511 0,625 0,716 0,313 0,406 0,513 0,182 0,482 0,394 0,335 0,505 0,541
Fonte: Fundação João Pinheiro - FJP, & Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (1996)
Condição de vida nos municípios de Minas Gerais - 1970, 1980, 1991. Belo Horizonte: Fundação
João Pinheiro e IPEA.

A partir dos números demonstrados na Tabela 3, que representam o IDH dos
municípios do Projeto Jaíba e do norte de Minas até 1991, é possível notar que o
item saúde ou longevidade contribui positivamente para melhoria do IDH nos três
municípios.
Ao analisar o requisito saúde separadamente, percebe-se que não houve
evolução significativa no universo em 20 anos de análise. A maior elevação entre
os três municípios ocorreu em 1991 no norte de Minas, ao obter o número 0,716,
pontuação considerada alta pelas faixas de IDH apresentadas. Mas quando se
analisa a evolução no tempo dessa mesma localidade, observa-se crescimento de
apenas 0,205 em comparação ao resultado verificado nas duas décadas
anteriores. Tal crescimento é considerado baixo em relação ao tempo analisado.
Em 1970, Manga possuía o IDH Saúde maior que o norte de Minas, embora, ao
longo do tempo, não tenha alcançado o crescimento constatado na região.
Analisando o IDH Saúde de Monte Azul, percebe-se que o índice obtido em 1970
era muito baixo, inferior a 0,500, mas sua evolução posterior foi maior em relação
às demais localidades em questão, atingindo em 1991 pontuação considerada
média.
O quadro geral em relação à saúde que se mostrava na época não era
satisfatório, pelo levantamento feito pela Fundação João Pinheiro:
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Em termos de tratamento ambulatorial, dois locais configuram-se como
marco da referência: Otinolândia/Jaibênia e Manga. Quanto a tratamentos
mais especializados e hospitalizações, Janaúba constitui-se em local
privilegiado de referência.
[...]
O quadro geral da infraestrutura revela ser o município de Manga
dependente de outros centros urbanos para a assistência na área de saúde.
Em casos mais complexos, os pacientes são encaminhados para Janaúba,
Montes Claros, Januária e Belo Horizonte (Fundação João Pinheiro, 1990,
p. 35-37),
Os dados do IDH Educação e Renda são ainda muito baixos, são índices
menores em relação aos do IDH Saúde, fato que contribui para que o IDH Geral
não atinja bom nível. Até o ano de 1991, nenhuma das três localidades em análise
obteve IDH considerado médio e seu índice geral é classificado como muito baixo
pela leitura das faixas descritas.
Todos os dados de IDH verificados demonstram que a realidade social da
população que habitava a região em que foram iniciadas as ações do Projeto
Jaíba não foram positivamente impactadas pelo perímetro duas décadas depois.
Em relação às melhorias das condições de vida das pessoas, a realização do
projeto se revelou um fator transformador da análise realizada. As condições de
vida continuaram em situação precária, mesmo quando comparadas com os
primeiros anos do projeto. Pode-se afirmar que houve atração de famílias em
busca de melhores condições de trabalho e vida, mas o modo desordenado e
experimental com que as ações foram realizadas por parte do Poder Público não
facultou

um

desenvolvimento

considerável

da

região,

resultante

da

implementação do projeto.
O aumento de renda por si só não se traduz necessariamente em avanços na
melhoria das condições de vida das pessoas. No caso, a introdução da agricultura
irrigada não foi um fator gerador de melhorias nas condições de vida, mesmo com
o aumento da renda verificado, a julgar pelos números apresentados na Tabela 3.
Por outro lado, ao se analisar a questão pelo aspecto social, verifica-se que não
houve melhoras significativas.
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A Fundação João Pinheiro (1990) constatou que as condições sociais da região
não eram satisfatórias, ao uma descrição da situação da área do projeto e da
circunvizinhança:
Dentro da área delimitada pelo projeto existem somente dois núcleos
urbanos que surgiram em sua função: Mocambinho e Jaíba ou Jaibênia. No
entorno mais imediato, identificam-se alguns núcleos que estão diretamente
ligados à área do projeto: ao norte, seguindo pela MG-401, tem-se a sede
do distrito de Matias Cardoso e povoados (1990, p. 27)... Em 1975, o então
subdistrito de Jaibênia contava com uma população de 1.445 habitantes e
somente 126 ha dos 180 ha previstos haviam sido urbanizados. Destes,
apenas alguns lotes estavam ocupados com casas de funcionários da
RURALMINAS e de outras entidades que atuavam na Colônia.
Em outro trecho da avaliação, a Fundação João Pinheiro registrou crescimento da
região que pode ser considerado contraditório, apresentando aumento de riqueza
em algumas localidades e de miséria em outras:
Criado em 1976, o distrito de Otinolândia é administrado por uma
subprefeitura de Monte Azul. Seu crescimento está intimamente ligado ao
desenvolvimento econômico da região, patrocinado pela exploração do
carvão e pelos projetos de irrigação e colonização da Jaíba [...]. A intensa
movimentação econômica está caracterizada pela existência das agências
bancárias da Caixa Econômica Estadual e do Banco do Brasil. [...] Com
topografia plana e ruas largas (em média 10 metros), mas sem
pavimentação, o distrito está em acelerado processo de crescimento.
Pode-se perceber, inclusive, o surgimento de bolsões de miséria em alguns
terrenos (vagos) invadidos. Na ausência de planejamento e maior controle
público, a ocupação vem se dando de FORMA aleatória, causando uma
paisagem urbana degradada. Em 1985, o distrito apresentava 77 ha de
área urbanizada. Em 1987, foram cadastrados 276 prédios comerciais e
cerca de 1.632 domicílios particulares, dos quais 50% próprios (Fundação
João Pinheiro , 1990, p. 29 - 30).
Embora a falta de estrutura para dar suporte ao crescimento em algumas áreas
estivesse presente na realidade do projeto ainda no ano de 1990, o
empreendimento, dados seus objetivos, sua dimensão e o potencial da atividade
de irrigação, ainda era uma promessa para toda sua região de influência.
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Conforme observado, a irrigação constitui-se no vetor básico de
dinamização da economia regional. Não há evidências de outras
atividades com potencial e perspectiva de expansão e que possam
imprimir direcionamentos alternativos ao desenvolvimento da área no
curto/médio prazo, apesar da importância localizada do carvoejamento,
da produção algodoeira e da pecuária.
[...]
Neste contexto, pode-se argumentar que serão os projetos de irrigação,
em particular o Projeto Jaíba, os elementos que tenderão a determinar os
contornos e as características da evolução regional, em especial na
dimensão urbana. Significa dizer que não se esboça na área nenhum
processo de transformação econômico-social com expressividade
suficiente para se contrapor aos impactos da irrigação. De acordo com
essa perspectiva, a análise relativa ao Projeto Jaíba, em seu contexto
urbano, não necessita incorporar considerações relativas a eventuais
implicações de fatores que não estejam intrinsecamente atrelados à
irrigação (Fundação João Pinheiro, 1990, p. 24-25).
O assentamento das famílias foi realizado em um universo temporal muito longo,
sendo finalizado por volta dos anos de 2005/ 2006 ao atingir 1.820 produtores
familiares.
A implementação de áreas que envolvem pequenos agricultores e
agricultura familiar é muito onerosa e ela é muito demorada, principalmente
quando se envolve um público tão grande como lá de 1.800 famílias porque
elas demandam assistência técnica e um acompanhamento mais próximo
da atividade. A obtenção de crédito é extremamente relevante no
andamento das atividades dessas pessoas (Entrevistado 7).
É importante destacar que o tempo utilizado para o assentamento das famílias
não se justifica pelos custos que o empreendimento e sua estruturação
demandam, uma vez que houve financiamento do projeto já englobando a
inclusão

das

famílias

nas

áreas

determinadas.

Embora

tenha

havido

planejamento, percebe-se que sua execução não ocorreu de forma satisfatória em
relação à sua duração temporal nem houve tão pouco o acompanhamento na
realização das ações planejadas.
Outro fator que pode ser citado como falho é a falta de estrutura encontrada pelos
colonos ao chegarem para utilizar a terra. A área a ser ocupada era praticamente
toda constituída de mata nativa. Não houve “preparo” prévio dos colonos que
foram assentados na região. Isso gerou dificuldades na realização da produção,
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atrasos e precariedades nas condições de sobrevivência, como demonstrado
pelos relatos dos entrevistados.
No primeiro período analisado, de 1970 a 1990, é possível considerar que o
projeto não contribuiu de forma significativa para a expansão da região.
Características marcantes de falta de desenvolvimento permaneceram evidentes,
não havendo modificação de tais condições com o advento do projeto. Até então,
o que se percebeu na região dentro do período de tempo analisado foi a
multiplicação de condições de vida precária e não um destaque de
desenvolvimento em meio a uma região economicamente pobre. Os recursos
escassos existentes naquela área eram divididos com todos aqueles que se
integravam à região por meio do projeto. O índice geral do IDH para a região é
capaz de traduzir de forma clara as deficiências presentes e a pouca evolução
alcançada no período de 1970 a 1990.
4.3.1 Evolução de produção do Projeto Jaíba, período de 1988 a 1990
Complementando aspectos sociais, os números que indicam a produção anual do
projeto e a comercialização podem demonstrar a evolução e contribuição do
empreendimento à população local. A seguir são detalhadas tais informações
relativas à produção da agricultura familiar e da área empresarial (C2) da etapa I,
que abrange a porção de terras pertencentes tanto ao município de Jaíba quanto
ao de Matias Cardoso.
O período analisado aqui é de 1988 a 1990, espaço de tempo em que se encerra
a análise da região como um todo para então passar à análise dos municípios de
Jaíba e Matias Cardoso separadamente. Nos anos anteriores a 1988 não houve
registros documentados da produção. Para os órgãos gestores do projeto, o ano
1988 representou um marco na história do empreendimento. Este determina o
estabelecimento do DIJ, que representa a presença da iniciativa privada no
contexto do projeto. A administração tanto de distribuição da água como de
manutenção de toda a estrutura que dá suporte às áreas destinadas à agricultura
familiar é de responsabilidade desse órgão.
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Desde o seu estabelecimento, o DIJ representa a primeira iniciativa que já fazia
parte do plano futuro de emancipação do projeto, o que não ocorreu até os dias
atuais, devido principalmente à não finalização do empreendimento em todas as
suas fases. Somente a partir do estabelecimento do DIJ é que dados de produção
do projeto começaram a ser registrados, o que é demonstrado a seguir:
Tabela 4
Produção e comercialização Projeto Jaíba Agricultura familiar e empresários C2 1988 a 1990
Perímetro de Irrigação Jaíba ano 1988
Área colhida Produção em kg Comercialização Comercialização
Discriminação
(ha)
(Cz$)
em Reais (R$)
Fruticultura
Grãos, cereais, horta
402,30
344.790
3.019.000,00
0,01
Total
402,30
344.790
3.019.000,00
0,01
363 usuários da agricultura familiar e 2 empresas
Perímetro de Irrigação Jaíba ano 1989
Área colhida Produção em kg Comercialização Comercialização
Discriminação
(ha)
(Ncz$)
em Reais (R$)
Fruticultura
0,50
3.500
15.400,00
0,04
Grãos, cereais, horta
1984,90
2.309.590
13.880.100,00
38,17
Total
1985,40
2.313.090
13.895.500,00
38,21
414 usuários da agricultura familiar e 2 empresas
Perímetro de Irrigação Jaíba ano 1990
Área colhida Produção em kg Comercialização Comercialização
Discriminação
(ha)
(Cr$)
em Reais (R$)
Fruticultura
44,50
692.190
14.421.100,00
39,66
Grãos, cereais, horta
2251,40
4.578.880
172.108.100,00
473,30
Total
2295,90
5.271.070
186.529.200,00
512,96
499 usuários da agricultura familiar e 2 empresas
Fonte: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF,
(2000). Desempenho e realizações da CODEVASF no âmbito da 1.=primeira Superintendência
Regional. [manuscrito]. Montes Claros, MG: [s. n.].

A partir dos dados apresentados percebe-se que desde a chegada dos primeiros
colonos com suas famílias, década de 1970, até o ano de 1988, primeiro ano de
gestão do DIJ, houve pouca evolução em relação aos números de produção. No
ano 1988 havia somente 363 usuários desenvolvendo atividades agrícolas, entre
colonos e empresários da etapa I. Foram 12 anos em que o progresso se deu de
forma lenta, embora os recursos destinados ao empreendimento já estivessem
sendo aplicados com o objetivo de desenvolvimento do projeto e da região.
Portanto, pouco retorno notou-se nesse espaço de tempo significativo, tanto em
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relação à produção quanto, como consequência, aos recursos destinados à
população. As características e condições conhecidas que demonstram o atraso
econômico da região não se modificaram diante dos resultados obtidos até o ano
de 1990, já que esses estavam abaixo das potencialidades do projeto e do
planejamento traçado.
Desde a chegada dos primeiros colonos o planejamento de toda a área que o
projeto abrangeria já estava pronto. Os estudos de potencialidades que indicavam
claramente a capacidade de aproveitamento agrícola de toda a área já eram
conhecidos. Nesse período houve baixo aproveitamento, sendo que a evolução
foi quase nula diante das capacidades do empreendimento. Além de possuir
poucos usuários, o volume produzido, em média, por cada era baixo, assim como
a área em hectare total utilizada até o ano de 1990, sendo, em média, 4,5 ha por
usuário, incluindo a produção de empresários.
A exploração de uma área tão reduzida por usuário não permite que o resultado
da produção gere excedentes suficientes que proporcionem retorno financeiro
significativo. Esse fato é confirmado nas informações de valores comercializados
apresentados na Tabela 4. É necessário considerar que a moeda corrente na
época teve grande desvalorização em relação ao Real (R$) atualmente em uso,
mas ao analisar o conjunto de todas as informações da Tabela 4 é possível
verificar baixas quantidades produzidas, que por consequência geram pouco
retorno financeiro.
Outro ponto que deixa clara a baixa evolução das atividades agrícolas no
perímetro e o consequente reflexo no desenvolvimento econômico é o tipo de
produção gerada. Percebe-se que somente no ano 1990 foi iniciada a fruticultura
no projeto. Esse tipo de plantação possui mais valor agregado, o que a torna
capaz de gerar expressivos lucros por área produzida em relação às demais.
Entretanto, os números representados por essa atividade correspondem a menos
de 45 ha colhidos ao ano. Esse fato pode demonstrar, entre outras evidências,
uma falha no processo de acompanhamento e assistência nos anos iniciais do
projeto, assim como a falta de preparo e experiência dos agricultores, ainda que
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um dos critérios analisados na seleção dos colonos tivesse sido a experiência em
atividades agrícolas.
É preciso lembrar que a área do projeto começou a ser ocupada por agricultores
na década de 1970. Esses colonos que inicialmente ocuparam as terras
passaram por um processo de seleção realizado por órgãos gestores do projeto e,
na ocasião, deveriam apresentar o mínimo de experiência em práticas agrícolas.
Ainda que a experiência inicial do colono não fosse especificamente relacionada à
fruticultura, havendo o acompanhamento técnico, a prática da fruticultura poderia
ser desenvolvida pelos colonos. Mas esse processo não ocorreu. A produção
gerada pelas atividades desenvolvidas no projeto apresentou, no período de 1988
a 1990, resultados muito primários e com pouca evolução, dado o longo período
de tempo anterior de ocupação da área e atuação no empreendimento, desde
1970.
Nesse sentido, Duarte e Tavares (2000), ressaltam a falta de preparo dos
agricultores do projeto como um entrave ao acesso ao crédito agrícola, ao citar
informações de agente de desenvolvimento do BNB. Este relata o fato de várias
experiências demonstrarem que muitos assentados não possuíam aptidão para a
agricultura irrigada. Na opinião do agente representante do banco, esses
agricultores com tais características deveriam ser substituídos. Mas em uma visão
de desenvolvimento de capacidades e promoção social, eles deveriam ser melhor
capacitados, pois já se encontravam inseridos no projeto e participaram de
seleção de acordo com os critérios de escolha das instituições gestoras.
A partir de relato de entrevistado, os agricultores do projeto, costumeiramente não
possuem preparo para as atividades e muitas vezes também não têm
conhecimentos agrícolas prévios.
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Basicamente, no início todo mundo que chega vai trabalhar com cultura de
ciclo mais curto para poder ter uma renda mais rápida, depois parte para
fruticultura. Eu já trabalhei com tomate, abóbora, mamão, banana, limão.
Desenvolvi atividades de pecuária também por meio de um projeto de
pecuária leiteira, depois alteramos de leiteira para corte [...]. Aqui hoje nós
não temos só uma causa de insucesso dos produtores que não deram
certo, foram várias causas, a primeira delas foi que as primeiras pessoas
que vieram para colonizar, os produtores familiares, não eram produtores,
vieram pedreiros, carpinteiros, pecuaristas, o agricultor não veio no início.
Essas pessoas foram trabalhando e com o passar do tempo foram
adquirindo experiência na agricultura. (Entrevistado 15).
Os primeiros anos de efetiva produção do Projeto Jaíba pouco contribuíram para
o crescimento econômico local, apresentando pouca produtividade e pequena
evolução ao longo dos anos. As ações, em geral, foram realizadas com
considerável atraso no perímetro, impedindo o rápido desenvolvimento e a
incorporação de mais colonos ou empresas, assim como o aumento da produção
e da área explorada com maior dinamismo. Isso geraria tanto celeridade no
retorno financeiro do projeto, quanto benefícios para os moradores do local e de
toda a região, os quais se beneficiavam dos resultados diretos e indiretos do
perímetro.
Ao mesmo tempo, a população que era atraída para a região no período
analisado, não encontrava condições ideais ou satisfatórias para suprir suas
necessidades. É possível deduzir que, sendo maior este número, a própria
demanda dos moradores do local poderia impulsionar a ocorrência do
desenvolvimento de forma mais dinâmica, o que só veio ocorrer de maneira
gradativa ao longo dos anos posteriores. Fica evidente, portanto, a expressiva
lentidão no avanço das atividades no projeto, o que refletiu no retardo do
desenvolvimento em geral da região.
Mais tarde, com o surgimento dos distritos que dariam origem aos municípios de
Jaíba e Matias Cardoso e a consequente expansão e elevação de categoria
política dos mesmos, tem-se na década de 1990 a emancipação de Jaíba e
Matias Cardoso. A análise apresentada nas seções a seguir trata da situação dos
municípios citados e a influência do projeto no desenvolvimento econômico e
social dos mesmos no período de 1991 a 2010.
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5 O Projeto Jaíba e o Desenvolvimento dos Municípios de Jaíba e Matias
Cardoso
A análise apresentada no capítulo 4 demonstrou a influência do Projeto Jaíba na
região de sua abrangência, avaliando o período de 1970 a 1990. A presente
seção tem o objetivo de responder à questão geradora da pesquisa, que busca
investigar a influência do Projeto Jaíba no desenvolvimento econômico e social
dos municípios de Jaíba e Matias Cardoso. E apresenta a análise de dados
referentes ao período de 1991 a 2010.
Parte-se de um breve histórico da emancipação de Jaíba e Matias Cardoso, na
década de 1990, dando sequência com a análise de desenvolvimento do projeto
até o ano 2010. Ao longo da análise são indicados levantamentos de questões
econômicas e sociais dos municípios em questão que foram influenciadas pelo
Projeto Jaíba. A análise do desenvolvimento de Jaíba é apresentada no item 5.1 e
a de Matias Cardoso no item 5.2
5.1 Desenvolvimento de Jaíba
O início do povoamento das terras onde mais tarde se estabeleceria o município
de Jaíba se funde com a idealização do projeto. Os primeiros habitantes da
região, que ocuparam a mata nativa fechada denominada Mata da Jaíba, foram
em sua maioria, nordestinos. A atração destes, fazia parte de um plano de
reforma agrária e os primeiro habitantes começaram a chegar à região a partir de
1950, quando o Governo Federal iniciou a implantação das primeiras colônias na
região e teve início o grande projeto de irrigação.
Uma primeira área foi desmatada para acomodar as famílias, que chegavam de
diversos pontos do país para ocupar casas improvisadas de madeira. Em pouco
tempo, surgiu uma vila formada à beira da estrada. Gradativamente, as famílias
foram recebendo um pedaço de terra do governo para ser utilizado na produção
agricultura de subsistência. Neste período, a região ocupada pertencia aos
municípios de Monte Azul e Manga. À mesma proporção que o Projeto Jaíba foi
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se desenvolvendo, a vila foi tomando dimensão de cidade e outros núcleos de
colonização foram surgindo4.
Em 1992, foi criado o município de Jaíba, a partir do povoado denominado Novo
Horizonte estabelecido à margem direita do Rio Verde Grande que fazia parte de
Monte Azul. Com o crescimento, esse povoado foi transformado em distrito por
meio da Lei nº 6.769 de maio de 1976, recebendo o nome de Otinolândia. Mais
tarde, em setembro de 1991, foi criado o distrito de Jaibênia, porção territorial
pertencente até então ao município de Manga. No ano seguinte, foi criado o
município de Jaíba com uma área de 2.626,331 km². Em 2010 sua população era
de 33.587 habitantes.
Os efeitos ou a influência do projeto no desenvolvimento do município de Jaíba
podem ser percebidos a partir da própria emancipação e foram responsáveis por
criar condições ao município que lhe permitissem ofertar empregos à sua
população e a de toda a região. Embora haja notáveis limitações na gestão do
empreendimento, que até o momento não foi finalizado, além da subutilização de
recursos, percebe-se que, atualmente, o mecanismo que mais impulsiona a
melhoria de índices econômicos e atrai investimentos regionais configura o
projeto.
A não conclusão do planejamento do projeto até o momento, além de gerar a
diminuição do aproveitamento agrícola de uma área de cerca de 22.000 ha e
travar os benefícios que estes poderiam trazer como consequência, torna a
manutenção das áreas em uso mais onerosa. Isso porque a estrutura básica de
irrigação das quatro etapas já está pronta e necessita ser mantida. Logo, o custo
de todo o funcionamento recai sobre os atuais usuários.

A CODEVASF, como empreendedora, criou um conjunto de normas
próprias em que são definidos o percentual e a obrigação de pagar todas as
4

Recuperado de: http//:jaiba.mg.leg.br/historia.
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taxas e despesas referentes à ocupação do lote, seja da aquisição ou do
uso da água. São duas tarifas cobradas dentro do perímetro, o K1
corresponde à aquisição das terras, é cobrada diretamente pelo governo
federal, as terras não foram doadas, elas foram vendidas. A segunda taxa, o
K2, é referente a amortização da infraestrutura de uso comum, que
representa o custo da operação, a qual é feita pelo distrito de irrigação,
referente à água consumida por cada usuário (Entrevistado 07).
A rapidez com que o projeto se consolidará pode trazer mais benefícios aos
usuários, em especial aos da agricultura familiar, que hoje sentem maior impacto
dos custos de manutenção. Já a população do município em geral pode ser
beneficiada com a conclusão do projeto por meio da geração de mais empregos e
renda e da atração de toda estrutura de apoio às empresas que ali devem se
instalar.
Ainda sobre as condições econômicas geradas diretamente pelo projeto, é
possível afirmar que, além dos empregos diretos gerados, houve também a
criação de oportunidades de empregos indiretos que foram e são capazes de
afetar de forma positiva o modo de vida da população da região. Desde a
estruturação das obras no local até os dias atuais, esse é o principal impacto
gerado pelo projeto em toda a população local e da região, em especial a do
município de Jaíba. Tal fato pode ser constatado por meio do relato a seguir:
Eu morava em Janaúba, vim para a área do projeto para trabalhar na
CODEVASF em 2004, eu tinha experiência em montagem de bombas de
irrigação e painel elétrico. Na atividade agrícola eu nunca havia
trabalhado. O lote que moro hoje foi recebido do meu sogro, mas eu não
pretendia trabalhar na agricultura, aos poucos fui aprendendo a prática e
comecei com uma pequena plantação de milho. Na época eu estava
prestando serviço para a Copasa. Com o tempo fui aprendendo as práticas
agrícolas e atualmente minha atividade é toda voltada para o plantio de
banana (Entrevistado 09).
Estudos do ano de 1998 realizados pela Plena Consultoria demonstraram desde
essa época a possibilidade de crescente quantidade de empregos projetados até
o ano de 2030, dados que podem ser vistos na Figura 6. Os empregos são uma
realidade, o projeto traz consigo um conjunto de estruturas a serem
implementadas e mantidas que demandam diversos tipos de profissionais,
absorvendo mão de obra com especializações variadas.
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Figura 6 – Expectativa de geração de empregos Projeto Jaíba até 2030.
Fonte: Distrito de Irrigação Jaíba

Diante dos dados informados pela consultoria, ao se analisar a geração de
empregos para o ano 2015: 15.000 empregos e verificando os números do IBGE
estimados da população de Jaíba para o senso desse mesmo ano, (37.054
habitantes), abstrai-se que o projeto emprega direta e indiretamente cerca de 50%
da população do município, o que representa uma parcela significativa de
habitantes. Nesse mesmo sentido, considerando os mesmos números de
empregos relacionados à população total de Jaíba e Matias Cardoso para o ano
2015, tem-se que cerca de 30% da população dos dois municípios seria
empregada em função do projeto. Esses números reforçam a representatividade
do empreendimento para a região no sentido econômico e de geração de
emprego e renda, situação relatada pelos próprios irrigantes e empresários.
Entre os anos de 2000 e 2010 também houve melhoras em relação à taxa de
atividade e desocupação da população do município. O rendimento médio dos
trabalhadores obteve aumento, sendo que aqueles que possuem renda de até
dois salários mínimos diminuíram e a parcela da população que apresenta renda
de até cinco salários apresentou pequeno aumento. A parcela que mais obteve
diminuição foi aquela que possui renda de até um salário mínimo (variando de
70,34% para 34,43%), o que permite concluir que a renda média dos
trabalhadores foi aumentada, facilitando o acesso da população a bens de
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consumo e a meios que dão permitem melhor qualidade de vida. Os dados
citados podem ser verificados em números na Tabela 5:
Tabela 5
Ocupação e rendimento médio população Jaíba - MG. 2000/2010

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, & Fundação João Pinheiro – FJP (2013). Atlas do desenvolvimento
humano no Brasil. [2. ed.]. Brasília: IPEA.

É importante destacar que, segundo o IPEA et al. (2013), em 2010, das pessoas
ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 45,00% trabalhavam
no setor agropecuário, 0,43% na indústria extrativa, 6,75% na indústria de
transformação, 6,69% no setor de construção, 0,76% nos setores de utilidade
pública, 10,48% no comércio e 26,40% no setor de serviços. É clara, portanto, a
função desempenhada pelo projeto na geração de empregos, sendo a
agropecuária a atividade em 2010 que mais empregou pessoas no município.
Essas atividades são desenvolvidas dentro do perímetro de irrigação e sem a
existência do mesmo se tornariam inviáveis, considerando a falta de recursos
hídricos na região do município, o que afeta diretamente o desempenho das
atividades.
As condições de vida dos trabalhadores da agricultura familiar têm apresentado
melhoras em função da maior geração de renda. Estes agricultores encontram-se
inseridos na etapa I, no município de Jaíba. A seguir são demonstradas as atuais
moradias de agricultores que residem no projeto e desenvolvem suas atividades
na agricultura familiar, tirando dela seu sustento.
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Figura 7 - Casa de agricultor Projeto Jaíba etapa I.
Fonte: acervo da autora.

Figura 8 - Casa de agricultor Projeto Jaíba etapa I.
Fonte: acervo da autora.

Os locais onde os agricultores habitam traduzem as melhorias obtidas na região.
Embora esses resultados tenham sido consequência de algumas décadas de
trabalho, a realidade de vida daqueles habitantes tem sido de alguma forma
modificada pelo projeto. Percebe-se a ausência de barracos de lona ou madeirite,
situação comum na área do projeto antes da década de 1990. Outro fator positivo
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que demonstra melhorias é o acesso à água potável, que ainda que não seja
acessível a 100% dos agricultores, a maioria deles tem acesso.
Ressalta-se também como ponto positivo a facilidade em produzir dentro de uma
área irrigada, onde é possível o desenvolvimento de diversas culturas permitindo
que em todas as épocas do ano haja colheita e, como consequência, sejam
aferidas receitas constantes.
Por outro lado, uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos agricultores
familiares é a distribuição ou venda da produção. É evidente a ausência de
estrutura específica de distribuição daquilo que é produzido, fazendo com que, na
maioria das vezes, o mercado consumidor seja capaz de ditar os preços
praticados pelos produtores familiares inseridos no projeto.
Na maioria dos casos em que são envolvidos agricultores familiares, o principal
canal de distribuição é representado por um atravessador. Este tenta forçar a
prática do mais baixo preço, a fim de que sua margem de lucro seja aumentada
ao repassar os produtos para algum atacadista, que por sua vez, de forma
natural, ainda irá inserir seu lucro no repasse da mercadoria. Nessa dinâmica, a
renda gerada para o agricultor é diminuída e deslocada para os atravessadores,
que nem sempre são habitantes do município. A figura do atravessador poderia
facilmente deixar de existir, mas seria necessária, para tal, a existência de
estruturas de comercialização organizadas dentro do projeto, o que na prática não
tem sido possível entre os agricultores.
É comum a falta de estrutura ou organizações que facilite a venda da produção, e
atualmente não existe mecanismo nesse sentido que funcione com sucesso no
projeto. Essa tem sido, por diversas vezes, a causa do insucesso de grande parte
dos produtores.
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Tive a energia elétrica do meu lote cortada por falta de condições de
pagamento (...) na época em que cheguei aqui eu plantei banana, mas não
consegui vender os primeiros cortes da banana que são os melhores.
Então, a banana produzida estava com o preço de R$ 0,50 a caixa na roça
e ainda perdia porque não tinha como vender, a fruta madurecia e perdia.
Dessa forma perdi muito dinheiro e fiquei sem condições de investir para
plantar novamente, fiquei sem ter como manter a produção no lote
(Entrevistado 03).
Orientações técnicas e de extensão aos agricultores familiares são prestadas aos
produtores por meio da EMATER desde o ano de 2004. De acordo com a
instituição, “o trabalho é executado por uma “dupla” extensionista formada por
um(a) engenheiro(a) agrônomo(a) e um(a) profissional de Bem-Estar Social
(BES), tendo como concepção promover a melhoria da qualidade de vida das
famílias” (EMATER, 2006, p. 6).
Apesar de tais orientações serem prestadas, existe uma deficiência de
orientações administrativas ou gerenciais que precisam ser adquiridas na prática
por atores que possuem experiência apenas em produzir. Essa é uma falha de
apoio

existente

no

empreendimento,

não

permitindo

ou

impedindo

o

desenvolvimento de agricultores, que de maneira fácil poderiam incorporar
práticas administrativas no dia a dia, tanto da produção como da comercialização
dos produtos. Tais práticas permitiriam a obtenção de maiores lucros. Relatos de
produtores demonstram como ocorre a distribuição de produtos do projeto:
O CEASA [Centrais de Abastecimento de Minas Gerais de Belo Horizonte]
é um centro e compradores de várias cidades fazem compras lá. Muitos
produtos que eu vendo para o CEASA eu vejo novamente aqui na região
em feiras como em Janaúba e até em Jaíba. (Entrevistado 02).
Adicionalmente ao fato de não permitir o desenvolvimento do agricultor, a falta de
orientações administrativas colabora para o fim de recursos de muitos, que por
fim interrompem suas atividades temporariamente ou até mesmo em definitivo.
Essa situação gera a existência de alguns lotes improdutivos por determinado
período de tempo ou até mesmo a venda do lote por parte do produtor e sua
saída do projeto por falta de condições de se manter financeiramente.

88

Nesse sentido, Duarte e Tavares (2000), ao deixar em evidência a questão
financeira dos agricultores, destacam a posição de agente do BNB em relação
aos débitos pendentes por parte de agricultores na instituição. Os autores
afirmam que o banco pretende renegociar o que for possível, com postura de
financiar quem participa de cursos de capacitação gerencial e sobre a cultura,
além de debates sobre a cadeia produtiva. Dessa forma, percebe-se o quanto é
deficiente o conhecimento dos agricultores nessa área e a importância desse
conhecimento, valorizado pela própria instituição financeira. Assim, o acesso ao
crédito fica comprometido, restringindo a capacidade de ação dos agricultores. Tal
restrição, pelo motivo citado ou por outros, já é uma realidade no cotidiano de
agricultores.
Não existe facilidade no acesso ao crédito, é muito difícil. Um projeto
enviado ao banco demora seis meses ou um ano para ser liberado. Eu
estou com um projeto pequeno de R$ 7.000,00 há quatro meses e não é
liberado, é preciso mais agilidade. Na maioria das vezes demora muito e as
pessoas desistem do financiamento. (Entrevistado 02).
Na prática, a incapacidade financeira dos agricultores, além de contribuir para a
improdutividade, gera como consequência a piora dos índices econômicos do
projeto e do município.
[...] em algumas épocas passamos por crises, o preço das mercadorias
ficam muito baixos como a banana, já fiquei seis meses sem vender uma
caixa de banana e sempre tentando recuperar, recomecei vendendo por
um preço muito baixo, mas eu precisava pagar as despesas, então não
consegui continuar produzindo, parei a produção na época devendo 16
contas de água ao distrito. Fiquei alguns anos sem plantar trabalhando em
uma fazenda perto de Januária, depois trabalhei na Brasnica, por fim
comecei de novo, plantei um quiabo e comecei a estabilizar. (Entrevistado
16).
A existência de situações de crise é comum entre os agricultores, o custo de
produção não é baixo, e não havendo uma fonte externa para financiar, a
obtenção de capital próprio é demorada e muitas vezes se torna insuficiente para
manter os negócios em funcionamento.
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Por outro lado, como forma de incentivo à produção, é possível registrar a
participação de alguns agricultores familiares em programas do governo de
compra de alimentos; Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Entidades executoras públicas
comunicam a intenção de comprar por meio de chamada pública e os agricultores
elaboram o projeto de venda de acordo com as especificações do programa. O
contrato é feito anualmente e a entrega dos produtos ao longo do período. O
levantamento de vendas por meio desses programas foi realizado pela EMATER
na primeira década de funcionamento, cujos números são demonstrados a seguir.
Tabela 6
Resumo programas PAA e PNAE 2004 a jun/2014
Associações
participantes
2004 a 2006
2007
2008
16
2009 e 2010
19
2011
22
2012
9
2013
8
2014
14
Total
88
Fonte: EMATER Mocambinho.
Ano

Famílias
beneficiadas
578
110
90
532
692
251
265
636
3154

Valor em R$
1.445.000,00
385.500,00
1.335.664,20
1.865.110,00
3.126.888,12
1.129.340,70
1.701.108,00
3.522.712,29
14.511.323,31

Média do período por
família em R$
2.500,00
3.504,00
14.840,00
3.505,00
4.518,00
4.499,00
6.419,00
5.538,00
4.600,93

O funcionamento dos programas, atualmente com mais de uma década, garante
antecipadamente a compra de parte da produção dos agricultores cadastrados e
com projetos aprovados, permitindo que os mesmos tenham condições de
segurança em relação ao valor que será recebido no ano. Outro fator importante
dos programas é o valor praticado na compra. Os preços pagos pelos produtos
adquiridos pelo governo quase nunca estão abaixo dos praticados no mercado,
sendo lucrativa para os produtores a participação nos programas.
Nota-se, entretanto, que o volume comercializado por ano é muito baixo, não
permitindo receitas significativas aos participantes. De acordo com os dados dos
programas, com base no período da primeira década de funcionamento, a média
de vendas apresentada por família/ano foi de R$ 4.600,93, gerando faturamento
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médio mensal de pouco mais de R$ 380,00 por família. Considerando o tempo de
utilização dos programas e a capacidade que os agricultores familiares possuem
de ofertar produtos, apura-se que os programas ainda são muito restritos e a
renda que geram é baixa. Constata-se também que no espaço temporal de uma
década o valor total do programas foi aumentado, mas não de forma significativa
pelo período de tempo.
Mais uma vez é possível detectar a falta de capacidade administrativa dos
agricultores como sendo o motivo da baixa participação nos programas de
compra de alimentos por parte do governo. A explicação é que, para participar
vendendo, os agricultores necessitam estar organizados em associações ou
cooperativas a fim de apresentarem projetos de venda e organizarem a estrutura
de comercialização, envio e entrega dos produtos. Isso, na prática, dificulta a
participação de parte de produtores.
Em conjunto com as questões econômicas relacionadas a empregos e geração
de renda, outra evidência de desenvolvimento econômico de Jaíba no período de
1991 a 2010 é o crescimento populacional nos anos que se seguem à sua
emancipação.
Tabela 7
População total Jaíba - MG 1991 / 2000 / 2010
População

População
(1991)

% do
total
(1991)
100

População % do total
(2000)
(2000)

População
(2010)

% do total
(2010)

População
17.896
27.287
100
33.587
100
Total
Urbana
7.320
40,90
13.148
48,18
17.635
52,51
Rural
10.576
59,10
14.139
51,82
15.952
47,49
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, & Fundação João Pinheiro – FJP (2013). Atlas do desenvolvimento
humano no Brasil. [2. ed.]. Brasília: IPEA.

Desde a emancipação de Jaíba não houve nenhum período levantado por censos
em que tenha sido registrada diminuição da população. Ao mesmo tempo,
observa-se que o crescimento populacional apresentado por Jaíba não tem sido
tímido: entre 2000 e 2010, a população do município cresceu a uma taxa média
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anual de 2,10%, enquanto no Brasil essa taxa, no mesmo período, foi de 1,17%,
de acordo com informações do IPEA. Nessa mesma década, a taxa de
urbanização do município passou de 48,18% para 52,51%.
Na análise dos dados entre os anos de 1991 e 2000, a população do município
cresceu a uma taxa média anual de 4,80%. Ao se comparar esses números com a
unidade de federação de Minas Gerais, esta taxa foi de 1,43%, enquanto no Brasil
foi de 1,63% no mesmo período. Jaíba apresentou, portanto, ao longo do tempo,
crescimento populacional significativo que pode ser atribuído em grande parte ao
projeto, o qual oferece oportunidade de emprego e atrai produtores que chegam
ao município acompanhados de suas famílias. Isso contribuiu grandemente para o
aumento da população.
Além das questões econômicas, os aspectos sociais do município de Jaíba
também demonstram terem sido afetados diretamente pelo projeto. A análise de
tais aspectos é de suma importância, uma vez que, a partir deles, é possível ter
informações que complementam as questões econômicas, as quais não são
capazes, isoladamente, de determinar ou de influenciar o desenvolvimento ou não
de uma região.
O município de Jaíba, no período de 1991 a 2010, teve seu IDH aumentado de
0,288 para 0,638, conforme é possível verificar na Figura 9:

Figura 9 - IDHM - Jaíba – MG 1991 a 2010.
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, & Fundação João Pinheiro – FJP (2013). Atlas do desenvolvimento
humano no Brasil. [2. ed.]. Brasília: IPEA.
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O IDH de 0,638, em 2010, situa o município na faixa de IDHM entre 0,600 e
0,699, índice considerado médio. É notório que a dimensão que mais contribui
para o IDH do município ao longo dos anos observados é a longevidade, com
índice de 0,78 em 2010, seguida de renda, com índice de 0,61, e educação, com
0,53.
O avanço em relação ao IDH é claro, e seu crescimento significativo. No período
de 1991 a 2010 o IDH do município passou de 0,288 para 0,638, na comparação
com a unidade federativa (UF) de Minas Gerais, que passou, no mesmo período,
de 0,493 para 0,727, percebe-se o acentuado avanço do município, que implicou
taxa de crescimento de 121,53% para o município e 47% para a UF. No
município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi a
educação, aumento de 0,444, seguida por longevidade e renda. Na UF, da
mesma maneira, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi
educação, mas com crescimento menor em relação ao município, aumento de
0,358.
Ao verificar as evoluções por períodos específicos - de 1991 a 2000 e de 2000 a
2010 -, nota-se que a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos,
nos dois períodos, foi educação, com crescimento de 0,262 no primeiro intervalo
de tempo e de 0,182 de 2000 a 2010, finalizando o período com o índice de
0,531. Esse número representa IDH baixo, o que demonstra que, apesar do
crescimento significativo do índice ao longo dos anos, ainda existe necessidade
de melhorias mais significativas no sentido educacional do município.
A partir da Figura 13, que ilustra o nível de escolaridade de crianças e jovens até
20 anos, apreende-se que o acesso à educação é mais disponível a crianças em
relação aos jovens. Ou seja, na medida em que a idade aumenta, o percentual de
crianças com acesso á educação diminui. Isso ocorre quando se comparam os
extremos ou a faixa etária de cinco a seis anos com a de 18 a 20 anos, sendo os
percentuais dessas faixas menores em todos os anos analisados, embora ao
longo do tempo o acesso de todas as faixas etárias à educação tenha aumentado.
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Figura 10 - Fluxo escolar por faixa etária Jaíba – MG. 1991/2000/2010.
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, & Fundação João Pinheiro – FJP (2013). Atlas do desenvolvimento
humano no Brasil. [2. ed.]. Brasília: IPEA.

Os dados demonstrados transmitem de forma clara a necessidade de maior oferta
de formação escolar a crianças e jovens a fim de que estes tenham a
possibilidade de concluir seus estudos dentro da faixa etária adequada. Ao
verificar que em 2010, no município de Jaíba pouco menos de 25% de jovens
com idade entre 18 e 20 anos concluíram o ensino médio, percebe-se a
deficiência educacional por ser um percentual muito baixo e ainda por estarem em
idade escolar em atraso, já que as crianças alfabetizadas até os seis anos
finalizariam o ensino médio aos 17 anos.
Apesar do crescente nível de IDH em relação ao índice educação, as deficiências
ainda são grandes no município como um todo, e na área do projeto não há
situação diversa da que é percebida no município em geral. Impulsionada pela
instalação do perímetro, foi implantada na área do projeto determinada estrutura
social que inclui, entre outros elementos, creches e escolas nas áreas onde vivem
os agricultores, para suprir necessidades da população local. Entretanto, percebese que a estrutura educacional dessa área é deficiente em relação às reais
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demandas da população, o que contribui negativamente para os índices globais
do município.
Por mais que você seja feito trabalho de orientação junto aos agricultores,
sabe-se que não existe estrutura adequada; temos uma creche aqui, outra
ali, sem estrutura. Por exemplo com cerca de arame farpado, meu filho já
machucou, cortou o olho e quase ficou cego. As pessoas têm lutado por
melhorias nessa área social, creches, escolas... (Entrevistado 06).
A existência de certa estrutura no projeto - escolas e creches -, quando se mostra
insuficiente em termos de quantidade e qualidade, não gera o resultado de somar
com o todo do município, e sim de revelar as reais faltas que são vivenciadas pela
população, já que existe grande demanda na área que não é atendida de forma
satisfatória.
Situação semelhante ocorre com os jovens, que por diversas vezes necessitam
deslocar-se do município para concluir níveis mais elevados de estudos. Esse tipo
de situação funciona como estímulo negativo para que estes permaneçam na
área do projeto dando continuidade às atividades desenvolvidas pelos pais e
ampliem os negócios agrícolas.
Os meus filhos frequentavam a escola quando eu vim para o projeto, mas
eles estudavam em Janaúba e Montes Claros. [...] Hoje graças a Deus
consegui formar todos os meus cinco filhos: um deles é engenheiro
agrônomo e trabalha na EMATER aqui no projeto, o outro é advogado e
trabalha em Janaúba, e das três mulheres duas são professoras, uma é
farmacêutica, todas estão morando em Janaúba (Entrevistado 02).
Em outras situações ocorre a falta de recursos financeiros para manter os filhos
estudando em cidades vizinhas, o que colabora com a baixa escolaridade de
adultos na região, ao permanecerem nas áreas agrícolas sendo atendidos pela
estrutura local. A Figura 11 detalha a situação de escolaridade de adultos do
município:

95

Figura 11 - Escolaridade população adulta Jaíba – MG. 1991/2000/2010.
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, & Fundação João Pinheiro – FJP (2013). Atlas do desenvolvimento
humano no Brasil. [2. ed.]. Brasília: IPEA.

Considerando toda a situação educacional do município, percebe-se que o projeto
pouco tem contribuído para a melhoria do índice educação, dadas as deficiências
existentes nas áreas em que vivem os colonos e as dificuldades enfrentadas por
eles. A pouca evolução na educação de adultos demonstra a precariedade no
atendimento às necessidades básicas da população municipal, incluindo tanto a
área urbana como a rural, uma vez que o deslocamento de pessoas para outros
centros é uma realidade.
Em relação ao item longevidade, componente do IDH de Jaíba, é possível
verificar evolução ao longo das décadas, passando de 0,612 em 1991 para 0,698
em 2000 e alcançando 0,789 em 2010. Os aumentos consecutivos desse índice
demonstram melhorias relativas à esperança de vida ao nascer da população,
que tem sua evolução apresentada a seguir:
Tabela 8
Índices de longevidade e mortalidade Jaíba MG. 1991/2000/2010

F
onte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, & Fundação João Pinheiro – FJP (2013). Atlas do desenvolvimento
humano no Brasil. [2. ed.]. Brasília: IPEA.
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Pode-se afirmar que o aumento da longevidade de determinada população é
consequência de uma série de fatores que permitem ou proporcionam aos
indivíduos melhores condições de vida e sobrevivência. Os índices de Jaíba são
bem próximos dos números nacionais que exibiram registros, segundo o IPEA, de
64,7 anos em 1991, 68,6 anos em 2000 e 73,9 para o ano de 2010. Jaíba,
portanto, apesar de configurar-se em um município inserido em uma das áreas
mais pobres do país - Polígono da Seca, semiárido brasileiro e área mineira da
SUDENE -, no quesito em questão demonstra a conquista de índices compatíveis
com o nível nacional.
Como suporte à longevidade, os índices de mortalidade infantil - até um ano de
idade e até cinco anos - colaboram positivamente. Esses números apresentaram
queda constante ao longo dos anos desde a emancipação de Jaíba, conforme
pode ser constatado a partir dos dados da Tabela 13.
Em uma análise específica do Projeto Jaíba em relação à longevidade, pode-se
concluir que este pouco contribuiu ao longo do tempo para o avanço alcançado
pelo município como um todo, uma vez que as condições de cuidados e
atendimentos médicos oferecidos à comunidade de agricultores e trabalhadores
que atuam nos empreendimentos do projeto são precárias. Tais condições são
parte de um todo que colabora para a longevidade da população. Em toda a área
do projeto só há postos de saúde e unidades para atendimentos básicos de
saúde, não existindo estruturas equipadas para atendimento a casos mais graves
ou até mesmo assistência ou acompanhamento especializado. Ainda assim, nem
todas as estruturas para atendimento estão em funcionamento ou em alguns
casos possuem atendimento apenas em um período do dia.
Por meio de relatos dos entrevistados é possível conhecer situações básicas que
não são atendidas na área do projeto:
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Figura 12 - Unidade básica de saúde Projeto Jaíba.
Fonte: acervo da autora.

Caso um funcionário se corte, como já aconteceu, Não existe aqui na área
do projeto nenhum lugar para o atendimento básico de dar pontos, em é
necessário levar rapidamente para Jaíba [área urbana]. Se houver algum
acidente aqui não tem recursos. É preciso providenciar um meio de
transporte rapidamente, o que nem sempre é possível com a urgência
necessária. (Entrevistado 09).
A questão de saúde me preocupa muito, estou no projeto há 10 anos e
durante esse tempo nunca houve um atendimento de pediatra aqui e no
projeto moram muitas crianças, também não tem nenhum ginecologista, e
outros atendimentos básicos (Entrevistado 06).
Os serviços de saúde, na área do na área do projeto, são insatisfatórios,
intensificando a dificuldade de acesso e contribuindo para o não atendimento às
necessidades da população. Nesse ponto, o projeto não exerce influência positiva
no desenvolvimento social do município, antes colaborando para a formação de
condições insatisfatórias em determinadas áreas onde há concentração da
população e recursos insuficientes, não refletindo a realidade de dados gerais do
município que mostram evoluções.
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Diante da realidade vivenciada pela população, sobressai-se a sobrecarga de
demanda por serviços sociais em função do projeto, que embora colabore para a
existência de algumas condições econômicas favoráveis como aumento
populacional e geração de emprego e renda, ao mesmo tempo gera condições
precárias relacionadas ao atendimento às demandas sociais básicas.
De acordo com o último levantamento feito em 2012 pelo DIJ, a estrutura social
da área do projeto apresentava a seguinte configuração:
Tabela 9
Estrutura social do Projeto Jaíba

Fonte: Distrito de Irrigação Jaíba.

Outras estruturas, como a existência de locais de convívio coletivo, podem ser
registradas na área do projeto, como praças, igrejas e feira local na qual
agricultores têm a oportunidade de expor seus produtos. Além disso, o comércio
local é ativo e oferece o suprimento necessário à comunidade, existe a presença
de instituição financeira por meio de agência bancária e a área habitada do
projeto possui cobertura de telefonia fixa e móvel que permite boa comunicação.
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Apesar da estrutura existente, ainda prevalece o costume de se buscar a área
urbana de Jaíba ou até mesmo outras cidades para a satisfação de necessidades
de consumo.
Importante questão que deve ser destacada pela condição de precariedade é a
estrada que dá acesso à área do projeto. A distância entre a área urbana de Jaíba
até a área do projeto é de 50 km. O percurso é de estrada pavimentada, mas em
péssimas condições. A manutenção da estrutura não é boa, o que é bastante
necessário, devido ao trânsito de veículos pesados para escoamento da produção
assim como para o acesso de trabalhadores que não residem nas áreas e
desempenham trabalho nas empresas do projeto.
Diante da realidade existente, fica evidente, portanto, a falta de acompanhamento
sistemático em relação à política pública implementada. Esta demanda um
conjunto de medidas complementares, além da estrutura de irrigação, que ofereça
suporte para seu desenvolvimento e manutenção de todas as atividades
realizadas e daquelas que surgem como consequência da atividade-fim.
Ao mesmo tempo, nota-se, diante das informações obtidas, o aproveitamento
ineficiente das capacidades do empreendimento, iniciando-se nos atrasos das
obras e resultados e se estendendo até o modo de gestão e preparo dos
usuários, estrutura auxiliar de escoamento e venda de produção e sistema de
apoio aos usuários. Todos esses fatores contribuem para a minimização das
capacidades reais do projeto assim como reflete diretamente nas condições de
vida da população direta e indiretamente envolvida.
Embora seja possível notar limitações relacionadas principalmente à estrutura
social que deveria suportar a demanda de usuários do projeto. Destaca-se a
capacidade de influência que o projeto possui em exercer modificações positivas
em relação à realidade regional.
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5.2 Desenvolvimento de Matias Cardoso
A história da formação do município de Matias Cardoso coincide com o processo
de ocupação do norte de Minas. A partir do século XVIII, registram-se na região o
desenvolvimento de uma pecuária extensiva e a produção de gêneros
alimentícios para serem comercializados com a cidade de Salvador.
O primeiro distrito que abrangia a região foi criado com a denominação de Nossa
Senhora da Conceição de Morrinhos, por meio de alvará no ano de 1755. Mais
tarde, por força da Lei Estadual nº 843, de 07.09.1923, o distrito de Nossa
Senhora da Conceição de Morrinhos foi transferido do município de Januária para
formar o novo município de Manga, sendo a denominação Nossa Senhora da
Conceição de Morrinhos substituída mais tarde por Matias Cardoso.
Em 1960, Mathias Cardoso de Almeida e seu grupo iniciaram o povoamento da
região que deu origem ao município. Na época, foram fundados alguns arraiais e
algumas fazendas, entre eles o Arraial do Meio ou de Mathias Cardoso e a
Fazenda Jaíba, de Antônio Gonçalves Figueira, nas cabeceiras do rio das Rãs.
Entretanto, pouco tempo depois de estabelecidos os arraiais às margens do rio
Verde Grande, tiveram que mudar suas localizações devido às inundações e à
insalubridade da área. Fundou-se o povoado de Morrinhos 5 às margens do rio
São Francisco, numa elevação rochosa.
Em 1970, com o início do estabelecimento de colonos e suas famílias na área do
Projeto Jaíba, o aumento populacional na região foi progressivo, demandando
serviços para atendimento às necessidades de tais grupos. Como resultado
natural, a oferta de produtos derivados da produção também era maior, causando,
assim, reflexos na estrutura urbana dos povoados e distritos. Dessa forma,
processos naturais que demonstravam a necessidade de emancipação de alguns
distritos foram encaminhados ao governo, demandando ações de organização
política das localidades.

5

Recuperado de: http: // ibge.gov.br/cidadesat / painel/ histórico .php? lang=_ES &
codmun=314085&search=minas-gerais| matias- Cardoso | infograficos:- histórico.
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A Fundação João Pinheiro faz referência em seus relatos à identificação na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais de algumas solicitações de emancipação
na região do projeto, desde o ano de 1986:
a) Proposta de emancipação do Distrito de Matias Cardoso elevando-o a
município do mesmo nome, com a criação de seus distritos: Matias Cardoso
(sede), Mocambinho e Lagedão;
b) Proposta de criação do Município de Jaíba, formado pelo Distrito de
Otinolândia (Monte Azul) e subdistritos de Jaibênia (Manga);
c) Proposta de emancipação do Distrito de Otinolândia elevando-o a
Município (Fundação João Pinheiro, 1990, p. 49).
Esses

três

processos

apresentavam

sobreposições

territoriais,

refletindo

divergências políticas regionais. A solução destes estava totalmente atrelada ao
jogo de interesses locais e políticos. Em curto prazo, entretanto, não era possível
prever a conclusão de nenhum desses processos, que já se encontravam em
andamento.
Em função de diferentes influências regionais, necessidades políticas e
administrativas e resolução de interesses conflitantes, a emancipação de Matias
Cardoso foi concretizada no ano de 1992, pela Lei Estadual n o 10.704, de
27.04.1992. Em 1996, o distrito de Rio Verde de Minas foi anexado ao município
de Matias Cardoso. Em 2010, pelo censo do IBGE em seu último levantamento, o
município possuía população de 9.979 habitantes, ocupando área de 1.949,738
km2. Os dados históricos da população do município dede 1991 a 2010 são
demonstrados na Tabele a seguir:
Tabela 10
População Total Matias Cardoso - MG 1991 / 2000 / 2010
População

População % do total População % do total População % do total
(1991)
(1991)
(2000)
(2000)
(2010)
(2010)
População total
12.377
100
8.600
100
9.979
100
Urbana
1.727
13,95
3.743
43,52
5.136
51,47
Rural
10650
86,05
4.857
56,48
4.843
48,53
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, & Fundação João Pinheiro – FJP (2013). Atlas do desenvolvimento
humano no Brasil. [2. ed.]. Brasília: IPEA.
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Ao analisar as informações populacionais do município, observa-se que existe
diminuição da população total no período, mas não se pode considerar que esse
decréscimo tenha sido progressivo. Embora no período compreendido entre os
anos de 1991 e 2000 tenha havido redução do número, no período de 2000 a
2010 foi registrado aumento.
O município de Matias Cardoso tem sua localização geográfica na gleba C2 do
Projeto Jaíba, gleba de terras que também engloba parte do município de Jaíba.
As terras da área C2 foram destinadas a empresários rurais da etapa I. São 325
lotes com área total, cada um variando entre 20 e 50 ha. A implantação da C2
iniciada por volta do ano de 1997 é um dos motivos que se pode atribuir à
diminuição populacional de Matias Cardoso. Acompanhando a lógica do
desenvolvimento industrial no local, a população deveria aumentar seu número,
mas de acordo com a estrutura estabelecida no local, existe condições que
influenciam o desenvolvimento do trabalho em Matias Cardoso e, ao mesmo
tempo, o estabelecimento de residência em Jaíba, situação que ocorre com
frequentemente.
Outro fator que pode ter influenciado o decréscimo populacional no município de
Matias Cardoso foi o estabelecimento da infraestrutura de apoio ao setor
produtivo do Projeto Jaíba. Na consolidação da mesma, houve a urbanização de
sete núcleos habitacionais (NH) e de núcleos de serviços (NS), também
denominados agrovilas. Tais agrovilas foram desenvolvidas para abrigar aqueles
que

trabalhavam

nas empresas

agrícolas, oferecendo

serviços

básicos

necessários à população. Como a localização de tais agrovilas está no território
de Jaíba, o efeito foi um decréscimo no registro populacional do município de
Matias Cardoso.
As agrovilas encontram-se dispostas em pontos estratégicos, devidamente
hierarquizados, onde estão distribuídas as edificações, moradias e equipamentos
comunitários para o atendimento às necessidades básicas da população
assentada no perímetro. Atualmente, a estrutura de apoio estabelecida na área
C2 não se encontra em utilização, o que demonstra limitação na gestão de
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recursos destinados ao empreendimento, além disso, a população não é atraída
para essas áreas, devido à escassez de recursos básicos.
Ainda que o crescimento populacional do município de Matias Cardoso não tenha
apresentado números representativos, ao analisar números que demonstram as
questões sociais do município é possível verificar situações diversas.
Por meio de dados do IDHM percebe-se que as condições de vida da população
no período de 1991 a 2010 obtiveram melhoras progressivas em relação a todos
os requisitos do índice: renda, longevidade e educação, como mostra a Figura 13.

Figura 13 - IDHM Matias Cardoso – MG 1991 a 2010.
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, & Fundação João Pinheiro – FJP (2013). Atlas do desenvolvimento
humano no Brasil. [2. ed.]. Brasília: IPEA.

O valor geral do IDHM do município passou de 0,24 em 1991 para 0,42 em 2000,
apresentando

crescimento

de

77,27%.

Percebe-se

que

o

hiato

de

desenvolvimento humano foi reduzido em 75,33% no espaço de tempo entre 1991
e 2000. Nesse período, a dimensão do IDHM cujo índice mais cresceu em termos
absolutos foi a educação, com crescimento de 0,19, seguida por longevidade e
por renda.
Já no período entre 2000 e 2010 o IDHM passou de 0,42 para 0,61 em 2010. Isso
representa taxa de crescimento de 43,59%. O hiato de desenvolvimento humano a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice -, que é 1, foi
reduzido em 67,25% entre 2000 e 2010. Nesse período, o componente do índice
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que mais cresceu em termos absolutos foi novamente a educação, com
crescimento de 0,25, seguida por renda e por longevidade.
O IDH de Matias Cardoso teve registro de 0,61, em 2010, o que situa esse
município na faixa de desenvolvimento humano entre 0,60 e 0,69, índice médio. A
dimensão que mais contribui para o IDHM do município foi a longevidade, com
índice de 0,79, seguida de renda, com índice de 0,58, e de educação, com 0,50.
Esses números evidenciam que no período analisado o município em estudo
apresentou evolução em todos os componentes do IDH, o que reflete melhorias
na qualidade de vida da população e mais facilidades de acesso a melhores
condições de renda, saúde e educação. É possível atribuir tais evoluções, em
grande parte, à existência do projeto no município, uma vez que o funcionamento
do empreendimento estimula o estabelecimento de estruturas sociais básicas.
Ainda em relação aos componentes do IDH, ao analisar os dados de longevidade
do IDHM de Matias Cardoso, presentes na Tabela 11 a seguir, é possível verificar
que no município a esperança de vida ao nascer cresceu 5,1 anos na última
década analisada, passando de 67,9 anos em 2000 para 73,0 anos em 2010. Em
1991 o índice era de 61,7 anos, enquanto que, comparativamente, no Brasil, a
esperança de vida ao nascer era de 73,9 anos, em 2010, de 68,6 anos, em 2000,
e de 64,7 anos em 1991.
Tabela 11
IDHM componentes longevidade - Matias Cardoso - MG 1991/2000/2010

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, & Fundação João Pinheiro – FJP (2013). Atlas do desenvolvimento
humano no Brasil. [2. ed.]. Brasília: IPEA.
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Percebe-se que, ao comparar os dados do município com os do Brasil, a
diferença no período de 2000 e 2010 é de menos de um ano em cada uma das
séries. Isso evidencia melhoria na qualidade de vida dos habitantes do município.
Os números que demonstram a esperança de vida ao nascer em Matias Cardoso
são compatíveis com a média nacional, que também leva em conta municípios
com alto índice de desenvolvimento.
Por Matias Cardoso ser parte do grupo de municípios da região norte de Minas e
semiárido brasileiro, em que se concentram as mais precárias condições
socioeconômicas do país, apresentar esperança de vida ao nascer com índices
tão próximos dos da nação significa que neste quesito houve melhoras e que o
município demonstra proporcionar boas condições de vida aos seus habitantes.
Quanto ao componente mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos
de um ano de idade), o município apresentou números que passaram de 49,8
anos em 1991 para 35,5 por mil nascidos vivos, em 2000; e em 2010, para 18,7.
De acordo com o IPEA, com a taxa geral alcançada pelo Brasil em 2010, o país
cumpre uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações
Unidas, segundo as quais a mortalidade infantil no país deve estar abaixo de 17,9
óbitos por mil em 2015. No ano de 2010, Matias Cardoso apresentava 18,7 mil
para essa taxa, contribuindo para a meta de desenvolvimento do país citada,
destacando-se que esse número vem de sucessivas diminuições ao longo da
série observada.
Em relação ao componente educação do IDH, a Tabela 12 apresenta alguns
desdobramentos e sua evolução ao longo do período de 1991 a 2010:
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Tabela 12
IDHM componente Educação - Matias Cardoso MG - 1991/2000/2010

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, & Fundação João Pinheiro – FJP (2013). Atlas do desenvolvimento
humano no Brasil. [2. ed.]. Brasília: IPEA.

No município de Matias Cardoso, a proporção de crianças de cinco a seis anos na
escola em 2010 era de 97,21%. Esse número, ao longo da série, apresentou
significativos aumentos até que chegasse a esse índice, pois parte de um
percentual de 16,80 no ano de 1991. Pode-se deduzir, a partir desse número que
as famílias que ali habitam possuem estruturas para acolher seus filhos nos
primeiros anos da idade escolar, o que pode incentivar o estabelecimento de mais
trabalhadores rurais e suas famílias no projeto e região. Ao mesmo tempo, a
existência de condições para acolhimento de crianças nessa faixa etária nas
escolas estimula a alfabetização mais cedo. Logo que ingressam em escolas as
crianças iniciam o contato com mecanismos que estimulam a alfabetização,
contribuindo diretamente para a diminuição do nível analfabetismo no município,
outro importante indicador da educação.
Ainda em 2010, a proporção de pessoas de 11 a 13 anos frequentando os anos
finais do ensino fundamental é de 83,99%; de jovens de 15 a 17 anos com ensino
fundamental completo é de 44,83%; e de jovens de 18 a 20 anos com ensino
médio completo é de 19,03%. Entre 1991 e 2010, essas proporções aumentaram,
respectivamente, em 80,41, 75,47, 44,83 e 16,48 pontos percentuais. É notável
que ao longo do tempo houve significativa melhora em todos os componentes
apresentados para a educação, mas na medida em que os níveis escolares
aumentam, o percentual de pessoas frequentes diminui. Isso pode ser atribuído à
necessidade de exercer algum trabalho remunerado, conforme as pessoas
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alcançam a faixa etária de jovens e adultos. Assim, muitos abandonaram os
estudos para trabalhar.
Os índices de educação para o município de Matias Cardoso mostram histórico
de melhoria ao longo dos anos analisados. No entanto, um importante dado sobre
a educação do município é que, de acordo com o PNUD, o IPEA e a FJP, do total
de jovens adultos do município com idade entre 18 e 24 anos, 3,29% estavam
cursando o ensino superior em 2010, em 2000 eram apenas 1,19% e em 1991,
0,00%. Embora Matias Cardoso não possua alguma instituição de ensino
superior, é possível residir nesse município e cursar o ensino superior em alguma
cidade vizinha, como Jaíba ou Janaúba, fato que ocorre na realidade. Entretanto,
essa prática gera despesas adicionais aos estudos como o transporte, fato que
restringe o acesso.
Dados do indicador de escolaridade da população adulta de 25 anos ou mais de
Matias Cardoso podem ser verificados na Figura 14 a seguir.

Figura 14 - Escolaridade população adulta - Matias Cardoso - MG 1991 a 2010.
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, & Fundação João Pinheiro – FJP (2013). Atlas do desenvolvimento
humano no Brasil. [2. ed.]. Brasília: IPEA.

O surgimento de uma parcela da população adulta com ensino superior é
evidente nos dados demonstrados. Em 2010 essa parcela representou 3,8%,
índice ainda baixo, mas que evoluiu no decorrer da série.
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É possível verificar relação direta da educação da população com a geração de
empregos e renda. Considera-se que o Projeto Jaíba oferece contribuição
significativa em relação aos números da educação, uma vez que, na área
representada pelas empresas agrícolas, a mão de obra com grau de instrução de
ensino superior é demandada. Isso pode provocar dois efeitos: em primeiro lugar,
estimular a qualificação da população local e em segundo lugar atrair os
trabalhadores já qualificados para a localidade. Esse fato fica claro no relato de
um dos empresários locais.
A existência dos empresários na área do projeto contribui para a geração
de empregos, eu tenho normalmente 30 funcionários com carteira
assinada na área rural, e cerca de 20 temporários em função das formas
de cultivo variadas. É uma média de 45 a 50 pessoas ano trabalhando na
minha empresa. Na região do Jaíba não falta emprego, nós temos
dificuldades. A maioria dos empresários do projeto não mora aqui, mora
fora e tem o gerente, então o benefício do projeto fez com que a cidade
crescesse e chegasse em um número maior de pessoas competentes,
agrônomos, médicos, farmacêuticos, arquiteto, engenheiro. Em função do
projeto foi surgindo um mercado, pequeno, mas em crescimento. Estamos
caminhando para ter uma cidade que tenha um poder bom aquisitivo. A
locomotiva do desenvolvimento dessa área é o projeto (Entrevistado 13).
Dessa forma, percebe-se que o grau de instrução da população da região é
influenciado diretamente pelas atividades do projeto, contribuindo para o
desenvolvimento social de forma primária e, como consequência, também
influenciando o desenvolvimento econômico, assim como a geração de emprego
e renda.
Passando à análise econômica do município de Matias Cardoso, percebe-se que
a proporção de pessoas pobres - com renda domiciliar per capita inferior a R$
140,00 (a preços de agosto de 2010) - passou de 81,06%, em 1991, para 73,59%,
em 2000, e para 39,94% em 2010. Nesse sentido, apesar do percentual ainda ser
alto, o projeto pode ser considerado um grande influenciador de melhorias em
relação a tais números. A área empresarial (C2) da primeira etapa, localizada no
território de Matias Cardoso, é considerada uma das áreas do projeto que mais
empregam mão de obra. Em comparação à agricultura familiar, cujo trabalho é
desenvolvido somente por membros da família, as empresas oferecem
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oportunidades de empregos à comunidade, influenciando positivamente na renda
da população local.
De acordo com relato de entrevistado verifica-se a demanda por mão-de-obra nas
áreas empresariais de Matias Cardoso: “a maioria das pessoas que vivem na área
(C2) não moram no local, elas fazem o percurso até Matias Cardoso diariamente.
Existem ônibus que transportam essas pessoas para trabalhar, da área
habitacional até a área da C2”. (Entrevistado 20). A geração de empregos em
Matias Cardoso pode ser considerada um fator que reflete diretamente na
diminuição de pobreza do município. Esse dado é levantado pelo IBGE, no ano
2000 Matias Cardoso apresentou índice de pobreza de 60,10%. Embora seja
elevado, encontra-se abaixo, por exemplo, do índice apresentado pelo município
de Manga, (do qual originou-se) que nesse mesmo ano apresentou índice de
66,04%.
Por meio das informações e comparativos da incidência de pobreza, percebe-se
que o projeto contribui positivamente de forma significativa em questões
socioeconômicas da população diretamente relacionada a ele. Percebe-se que no
município há ofertas de trabalho para parte da população que não possui
qualificação ou níveis de escolaridade elevados. Ao serem inseridas no mercado
de trabalho e possuírem renda fixa, essas pessoas saem de condições de
pobreza extrema para níveis mais satisfatórios em relação a esse quesito. Além
de passarem a ter uma fonte de renda, elas passam a serem capazes de
contribuir com a demanda de produtos que antes não consumiam, aquecendo e
movimentando o comércio local. Um dos maiores benefícios gerados pelo projeto
e reconhecidos pela população local é exatamente a geração de empregos
diretos e indiretos e renda.
A seguir, as falas dos entrevistados demonstram essa realidade:
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Enquanto eu estou cortando banana para vender, tem mais três pessoas
colhendo e mais três embaladores, além do caminhoneiro. Quando a
mercadoria chega ao destino, envolve os carregadores para descarregar e
vai gerando empregos, então eu considero bastante significativa a questão
da geração de empregos. Além de produzir o alimento, a geração de
emprego é impactante. Toda semana, por exemplo, na balsa existe uma
grande quantidade de ônibus e pessoas vindo trabalhar no projeto, essas
pessoas vêm de Manga e outras cidades para o projeto (Entrevistado 04).
Na área da gleba C2 tem muitas pessoas trabalhando, de Pai Pedro, Monte
Azul, Salinas, Mato Verde, Catuti [...] de várias cidades que da vizinhança.
Essas pessoas vêm em busca de emprego porque na área irrigada é mais
fácil produzir e as empresas do ramo estão aqui. Em outras áreas da região
é inviável sobreviver da agricultura (Entrevistado 03).
A Tabela 13 apresenta informações sobre o índice de pobreza em Matias
Cardoso. Ao avaliar tais números verifica-se que de 1991 a 2010 o percentual de
indivíduos extremamente pobres diminuiu 33,2 pontos e a representatividade de
pobres no mesmo período decresceu 41,12 pontos. Esses números são bastante
significativos e detecta-se que, por meio de geração de emprego e renda
relatadas em diversas entrevistas, o perímetro irrigado exerce grande influência
nessa evolução.
Tabela 13
Índices de pobreza - Matias Cardoso - MG 1991/2000/2010

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, & Fundação João Pinheiro – FJP (2013). Atlas do desenvolvimento
humano no Brasil. [2. ed.]. Brasília: IPEA.

Ao realizar comparação entre a diminuição do percentual de pobres no município
de Matias Cardoso e a diminuição na cidade de Montes Claros - município com
maior desenvolvimento na região norte de Minas – é possível inferir que em
Matias Cardoso houve maior redução nesse quesito, sendo de 41,12 pontos,
enquanto que em Montes Claros a diminuição foi de 33,72 pontos percentuais no
período de 1991 a 2010 de acordo com informações do IPEA. Esses dados
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mostram o ritmo de desenvolvimento de Matias Cardoso no contexto que envolve
aspectos econômicos de sua população.
Baseado na análise do conjunto dos dados apresentados do município de Matias
Cardoso, percebe-se que ao longo do período de 1990 a 2010 houve evolução
em diversos campos sociais, que afetam diretamente a população e sua
qualidade de vida, mas é perceptível que ainda existem limitações em relação à
prestação de serviços básicos à população, como saúde e educação. Não há
escolas nem órgãos de assistência à saúde no município de Matias Cardoso na
área do Projeto Jaíba, o que mostra a falta de participação da gestão municipal e
a ausência de parcerias que poderiam ser estabelecidas para a melhoria das
condições sociais. Os progressos alcançados até o momento analisado podem
ser potencializados por meio de mais engajamento político local na busca pela
elevação da qualidade de vida de toda a comunidade.
Quanto às questões econômicas, considera-se que também foram afetadas
positivamente e apresentam-se refletidas nos índices informados. Entretanto, é
notável a necessidade de mais interação da gestão municipal com o estado,
visando potencializar as oportunidades de crescimento pelo projeto à comunidade
do município.
5.3 Evolução de produção do Projeto Jaíba no período de 1991 a 2010
O presente item, incorporado à seção que trata da análise do desenvolvimento
econômico e social dos municípios de Jaíba e Matias Cardoso e da relação com o
Projeto Jaíba, apresenta e analisa dados da produção da etapa I no período de
1991 a 2010. Essa etapa possui duas configurações de usuários que podem ser
identificadas claramente: a) produtores familiares; b) pequenos e médios
empresários que ocupam a gleba C2 (Jaíba e Matias Cardoso). As informações
de produção apresentadas na Tabela 14 referem-se ao resultado desses dois
grupos.
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Tabela 14
Produção e comercialização Projeto Jaíba Agricultura familiar e empresários
etapa I (C2) 1991 a 2010
Ano
Área colhida total (ha)
Comercialização total em Reais (R$)
1991
2516,94
321,58
1992
2884,3
5.814,02
1993
3342,2
102.677,46
1994
3669,5
3.287.260,00
1995
3040,46
5.132.666,52
1996
3520,69
8.040.574,80
1997
4889,39
6.258.836,00
1998
5405,19
8.864.535,00
1999
5654,7
10.636.498,00
2000
4384,11
12.728.557,00
2001
4563,3
13.318.081,00
2002
3457,57
8.854.886,00
2003
6124,53
27.193.412,28
2004
6152,24
29.162.680,10
2005
6162,87
27.413.494,00
2006
5383,42
29.624.424,88
2007
7869,53
24.005.151,82
2008
5714,02
67.486.002,64
2009
6902,07
valor não informado
2010
5746,81
84.712.231,62
Fonte: Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF. (2011). Cenários
prospectivos para os vales do São Francisco e do Parnaíba: 2009 a 2028. Codevasf, Fundação
Getúlio Vargas. – Brasília: Codevasf.

Os aumentos progressivos dos valores comercializados anualmente são
percebidos facilmente e permitem concluir que houve uma consequente evolução
no aumento de renda da parcela da população local que se envolve diretamente
com o projeto. Analisando os valores comercializados é importante destacar que
no período de tempo apresentado pode-se considerar que houve aumentos ao
longo dos anos e que isso é demonstrado nos números, mesmo havendo a
incidência dos efeitos da inflação, ou seja, o aumento foi real.
É necessário considerar que, no ano 2010, ao final da série demonstrada na
Tabela 14, a configuração de ocupação dos lotes da etapa I já apresentava a
quantidade atual de produtores familiares explorando os lotes agrícolas, sendo
estes 1.820 produtores da agricultura familiar. Da mesma maneira, os lotes
destinados a empresários também estavam ocupados em sua totalidade. Diante
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disso, percebe-se que é evidenciada a subutilização da área irrigável destinada a
agricultores familiares e empresários da etapa I, uma vez que esta soma a
disponibilidade de mais de 17.000 ha para plantio nas áreas, sendo que a maior
área colhida no período analisado foi de 7.869,53 ha, número registrado no ano
2007. Essa área corresponde a aproximadamente 46% do que existe disponível
para plantio.
A existência de áreas disponíveis para a produção e não aproveitadas mostra a
falta de melhor aproveitamento das capacidades do projeto em gerar benefícios
de ordem econômica, assim como os de ordem social. Considera-se, neste último
caso, que melhoramentos como estruturas de estradas e comunicação são
demandados de forma natural pela população e pelas atividades do projeto, mas
também são impulsionados pelas transações comerciais estabelecidas a partir de
determinadas atividades desenvolvidas exercendo impacto sobre elas. Portanto, a
produção agrícola e venda desses produtos em maior escala poderia impulsionar
tais benefícios. Demais aspectos que seriam influenciados diretamente com
utilização de maior área seria o aumento populacional e de renda e a atração de
mais empresários para a área.
Outra fonte de geração de produção no projeto dentro do período especificado
nesta seção é a etapa II, esta é destinada a empreendimentos empresariais de
maior porte, abrangendo também industriais. As terras das áreas destinadas a
essa etapa foram colocadas à venda em edital publicado no final do ano de 2003
pela RURALMINAS e desde então existe exploração da área. Atualmente, a etapa
está finalizada, ou seja, todos os lotes vendidos (restam apenas 18 do total de
684) e sendo explorados conforme conveniência de seus proprietários.
O grande benefício impulsionado pela etapa II são os empregos diretos e indiretos
gerados à população, o que, como consequência, provoca a geração de mais
renda e condições de consumo. De acordo com informações da Associação
Central dos Fruticultores do Norte de Minas (ABANORTE), a área produtiva da
etapa II do projeto era de 11.000 ha em 2010, de 15.100 em 2015, havendo
previsão de 16.800 ha para o ano de 2020 e 18.400 ha para 2025. Esses dados
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correspondem a aproveitamentos, respectivamente, de cerca de 57, 78, 87 e 95%
da área irrigável da etapa em questão. Existe, portanto, a previsão de crescente
aumento de produção e de todos os resultados positivos que esta pode
impulsionar.
A etapa II possui atualmente 71 empresários em atividade, sendo que estes
desenvolvem atividades agrícolas e industriais em suas áreas. As três maiores
representantes dessas empresas são: Sada Bioenergia e Agricultura Ltda. com
exploração de 70 lotes agrícolas que totalizam 2.506,3 ha de área irrigável;
Dosanko Frutas Tropicais explora 60 lotes com área líquida de 1.159 ha; e Best
Pulp Brasil Ltda., com 56 lotes ocupando 973 ha destinados à produção. Todas as
71 empresas, por pertencerem à etapa II do projeto, realizaram procedimento de
compra de seus lotes que atualmente exploram seguindo as normas
estabelecidos inicialmente no edital de venda podendo utilizar as áreas para
atividades agropecuárias diversas.
Existe sazonalidade na geração de empregos por tais industriais devido às
próprias características de algumas culturas, mas tal evento é mais perceptível
em relação a pequenos empresários da etapa I que trabalham com áreas
menores. Para empresários que exploram maiores porções de terras, na maioria
dos casos possuem mais de um tipo de cultivo com épocas diversas de colheita
ao longo do ano, sendo a oferta de emprego constante.
Com base em dados de estimativa de área ocupada com plantio relatados pela
ABANORTE (2013) para a etapa II do projeto, tem-se que em 2020 a previsão é
de 16.800 ha e em 2025 de 18.400 ha em produção. Estima-se, de acordo com
informações do Banco do Nordeste, que para cada hectare em produção é gerado
um emprego direto e dois indiretos. Dessa forma, tem-se a previsão de que a área
ocupada por empresários particulares no projeto gerará, em 2020, 16.800
empregos diretos e 33.600 indiretos; e em 2020, 18.400 empregos diretos e
36.800 indiretos.
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No período em questão - 1991 a 2010 -, a etapa II do projeto modificou
grandemente o modo de produção e comercialização dos produtos oriundos do
empreendimento. Escalas maiores, utilização de equipamentos, maquinários e
técnicas mais modernas estão centralizados nos usuários dessa etapa, assim
como a capacidade de exportação da produção e de geração de mais emprego e
renda à população local. Esse período de tempo também marcou a finalização de
ocupação das áreas da etapa I do projeto e sua estabilização em relação à
produção.
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6 Considerações Finais
Responder à questão geradora da presente pesquisa consiste em analisar a
influência do Projeto Jaíba no desenvolvimento econômico e social dos
municípios de Jaíba e Matias Cardoso. Para tal, elegeu-se o universo temporal
que compreende os anos de 1970 a 2010, o qual abrange implantação e
desenvolvimento do projeto. A execução da pesquisa exigiu o desdobramento da
questão central em três objetivos específicos, os quais se resgata aqui: relatar os
impactos econômicos do projeto nos municípios de Jaíba e Matias Cardoso no
período de 1970 a 2010; descrever os impactos sociais do projeto nos municípios
de Jaíba e Matias Cardoso no período de 1970 a 2010 e indicar perspectivas para
os aspectos econômicos e sociais do Projeto Jaíba.
O período em estudo, do ano 1970 a 2010, permitiu realizar duas divisões nas
análises realizadas. O primeiro intervalo temporal é compreendido entre os anos
1970 e 1990. Essa fase é considerada de implantação do projeto. Jaíba e Matias
Cardoso eram distritos de Monte Azul e Manga e por esse motivo as análises
concentram-se nesses municípios e no norte de Minas, microrregião onde se
localizam tais municípios. O segundo intervalo temporal em estudo concentra-se
entre os anos de 1991 e 2010, considerado fase de consolidação do projeto.
Nesse período de tempo as análises foram realizadas separadamente,
possibilitando identificar os impactos econômicos e sociais do projeto no
município de Jaíba e no município de Matias Cardoso.
Na primeira fase, de 1970 a 1990, verificou-se que o projeto contribuiu, facilitando
a aquisição de terras para agricultura em uma região com disponibilidade de água
e que apresenta características naturais favoráveis em relação a solos e
exposição solar anual. O empreendimento atraiu pessoas não só da região, mas
de várias partes do país. Tinha-se disponível aos agricultores na área do projeto
os recursos básicos indispensáveis à execução de suas atividades: terras e água.
Além disso, os primeiros colonos tiveram suas casas construídas pelos órgãos
executores do projeto, o que serviu de incentivo para atração de maior quantidade
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de pessoas. A região que até então era mata nativa começou a se desenvolver
em função do projeto.
Nesse contexto, a implantação do projeto foi o principal indutor de crescimento
populacional na região. O povoamento iniciou-se na região destinada ao projetopiloto Mocambinho, que pertence à atual área do município de Jaíba. Entretanto,
algumas limitações de planejamento do projeto foram manifestas desde o início
de sua implantação, como a falta de experiência dos colonos em atividades
agrícolas. Embora houvesse critério estabelecido de seleção das famílias a serem
integrantes do projeto, a maioria delas não possuía conhecimento prévio de
práticas agrícolas, fator que, somado às condições iniciais encontradas no local,
causou dificuldades no desenvolvimento das atividades e consequente geração
de resultados.
Atrasos na implantação do sistema de irrigação causaram impactos negativos nas
atividades agrícolas que eram iniciadas no local, assim como representaram
importante fator de influência na atração de agricultores para o projeto. Sem
condições de produzir, alguns agricultores, no período de implantação da etapa
destinada à agricultura familiar, viram-se obrigados a abandonar as áreas em
busca de melhores condições de trabalho.
Ao analisar o desenvolvimento social da região no período de 1970 a 1990, foi
possível observar que, em alguns aspectos, melhorias começavam a ser
manifestas. Famílias que antes não possuíam trabalho e renda tiveram a
oportunidade de melhorias por meio do projeto. Os índices de IDH de Manga,
Monte Azul e do norte de Minas demonstram os reflexos de tal situação, uma vez
que no período de 1970 a 1990 não apresentaram decréscimo em algum dos
itens que o compõem: saúde, educação e renda. Dentro do período em questão,
foi possível verificar que a região, apesar das evoluções, ainda se encontrava
dependente dos municípios vizinhos da área do projeto no que se refere ao
desenvolvimento de atividades relacionadas a lazer, transporte, educação, saúde
e comércio de itens específicos, até mesmo para a manutenção da atividade
agrícola.
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Na segunda fase da avaliação, de 1991 a 2010, a pesquisa mostra a realidade
específica de Jaíba e Matias Cardoso. Houve destaque no desenvolvimento
econômico dos municípios, impulsionado pela etapa II do projeto, por meio da
qual as indústrias foram incorporadas ao projeto. Além da agricultura familiar, que
nesse período de tempo já estava consolidada, o projeto passou a gerar mais
alternativas de emprego e renda à população tanto de Jaíba como de Matias
Cardoso, já que a área destinada às indústrias abrange território de ambos os
municípios.
Ao analisar a influência do projeto no crescimento populacional dos municípios,
salienta-se a relação direta estabelecida. Considera-se que o próprio processo de
emancipação já tenha sido influenciado pelo empreendimento e, a partir de então,
o aumento populacional encontra basicamente o projeto como o maior
influenciador. A atração de população de várias pequenas cidades da região é um
fato, principalmente no município de Jaíba, embora a área empresarial em atual
funcionamento esteja localizada tanto em Jaíba como em Matias Cardoso. A
própria estrutura que Jaíba oferece já é capaz de atrair pessoas que trabalham
em Matias Cardoso e toda a área industrial do projeto. As atividades do
empreendimento, tanto a final - que é a agricultura - como as de suporte de toda a
estrutura, representam os locais onde pessoas de toda a região encontram oferta
de emprego.
Como consequência da geração de emprego e renda, os níveis de pobreza da
população tiveram seus índices melhorados nos municípios em questão, fato que
demonstra a efetividade do projeto em promover desenvolvimento em uma das
regiões mais pobres do país, para onde são destinados recursos e programas
específicos com essa finalidade.
Os programas de apoio que abrangem a parte de venda dos produtos da
agricultura familiar, como PNAE e PAA, representam um importante auxilio aos
produtores e, em alguns casos, o principal sustento de muitos. Apesar de serem
considerados recentes quando comparados à época de início das atividades no
projeto, tais programas exibem pouca evolução relacionada a números que
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abrangem, necessitando ser ampliados tanto em valor por agricultor como em
quantidade de participantes. As oportunidades existentes de melhorias devem ser
trabalhadas a fim de que sejam ampliadas e para que se tenha o efeito
multiplicador de melhores condições econômicas. Algumas iniciativas para este
fim podem ser tomadas, tais como o desenvolvimento de práticas de produção de
produtos que derivam da agricultura, mas que possuem valor agregado. Isso
porque, tanto os programas de aquisição de produtos por parte do governo como
o mercado em geral, possuem demandas de produtos secundários como doces,
geleias, farinhas e outros, que ainda não são atendidos pelos agricultores do
projeto, mas representam uma oportunidade de atuação dos mesmos.
O desenvolvimento de composições para produção e a capacitação de pessoas
tanto para gestão como para a fabricação constitui uma oportunidade de melhoria
possível para o futuro do projeto. Ações desse tipo são capazes de englobar a
participação do Estado, que atualmente é o principal agente do projeto, de
empresas que gerariam ou mesmo comprariam os produtos a serem ofertados no
mercado já existente e da sociedade com a participação ativa e direta na
capacitação das pessoas e desenvolvimento dos produtos a serem ofertados.
Modelos que abrangem tal atuação podem ser aplicados às etapas III e IV a
serem desenvolvidas, o que geraria oportunidade de atuação extra para os
agricultores e aproveitamento de desperdícios para a produção de itens com valor
agregado.
É possível estabelecer estruturas desse tipo voltadas também para a capacitação
de agricultores para o desenvolvimento de seu empreendimento. Em várias
ocasiões os mesmos se mostram inexperientes até mesmo com a própria
atividade agrícola que praticam, fato que não permite mais desenvolvimento
econômico da população. Como consquência, outros conhecimentos necessários
são ignorados, como capacidade administrativa básica para gerir seu negócio e
conhecimentos para estabelecer uma estrutura consistente que abranja desde o
planejamento do cultivo até a venda da produção com retorno do investimento
aplicado, acrescido de determinada margem de lucro. O desenvolvimento do
empreendimento demanda a continuidade de assistências que os produtores não
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possuem, o que resulta na falta de aproveitamento dos recursos aplicados. O
retorno poderia ser maior se fosse agregado valor aos produtos da agricultura
familiar, o que é possível por meio das ações citadas.
Da mesma forma, os incentivos financeiros, como empréstimos em bancos
públicos a juros mais baixos que os praticados no mercado, tornam-se de difícil
acesso, ou pela falta de capacidade de demonstrar que o negócio é lucrativo, em
função de não se ter históricos de investimentos com sucesso, ou pela não
existência de negócios desenvolvidos em comunidade que prosperam. Ocorre
com frequência que quando o recurso é obtido, esbarra-se na falta de
conhecimentos

de

gestão,

induzindo

à

má-aplicação

e

consequente

endividamento. Nesse ponto, a escolha mais comum é o arrendamento do lote
por parte do agricultor e a entrada para o mercado por meio de trabalho
assalariado e de exploração dos empresários, condição esta que muito pouco
contribui para a elevação da possibilidade de sair da posição de trabalhador para
gestor de seu negócio familiar.
A situação relatada se faz real na atualidade, ainda com a presença do Estado.
Mais tarde, com a emancipação do perímetro e a conclusão das etapas III e IV,
pode-se prever a diminuição crescente do número de agricultores familiares que
conseguirão

sobreviver

dentro

do

sistema

instalado,

caso

não

sejam

desenvolvidas ações com parcerias entre Estado, empresas e comunidade local.
É importante considerar que o projeto ainda se encontra em implantação, o que
demonstra a morosidade de implementação e funcionamento do mesmo, fato que
impede que avanços mais expressivos possam já ter sido alcançados até o
momento. Mas, ao mesmo tempo, esse fato permite que experiências das etapas
já em funcionamento ainda sejam utilizadas como meio de tornar o uso das terras
a serem ocupadas mais produtivo, no sentido de terem mais capacidade de
geração de resultados econômicos e sociais rapidamente. O direcionamento
dessas terras para o estabelecimento de agroindústrias já está estabelecido. Vêse a necessidade, portanto, de que seja estabelecido um conjunto de ações do
governo junto com a sociedade e toda a população que ali se encontra instalada.
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Dessa maneira, constata-se a formação de parcerias público-privadas (PPP)
como alternativa para o desenvolvimento das etapas ainda sem conclusão do
projeto, dada a escassez de recursos financeiros públicos e a morosidade na
conclusão do projeto.
Tanto para o presente como para o futuro do projeto, o desenvolvimento de
políticas complementares de apoio será de grande valia para sustentar a
permanência dos agricultores que estão ali instalados. A finalidade é que o
estabelecimento de novas indústrias em etapas posteriores não venha a funcionar
como estímulo para os produtores abandonarem suas atividades agrícolas,
oferecendo força de trabalho para atender às demandas das indústrias, mas sim
como apoio ao desenvolvimento de toda a estrutura já existente.
Dada a amplitude do projeto Jaíba e seu status em andamento, vê-se a
possibilidade de desenvolvimento de diversas outras pesquisas que envolvem o
empreendimento, podendo estas serem úteis tanto para o próprio Projeto Jaíba
como para demais perímetros irrigados. Pesquisas que envolvem questões sobre
impactos ambientais na gestão do empreendimento, gerenciamento logístico e a
contribuição da administração municipal são pontos importantes a serem
pesquisados. Ao analisar pontos específicos do projeto, há a oportunidade de
pesquisar acerca das etapas do projeto e a contribuição de cada uma delas. Tal
questão pode ser considerada um complemento da presente pesquisa, que por
limitações específicas não abrangeu.
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Apêndices
Apêndice A - Roteiro para entrevista produtores familiares Projeto Jaíba
1- Quando foram iniciadas suas atividades no projeto?
2- Como era a produção (culturas, quantidades, área ocupada, parcerias) no
início de sua atuação?
3- Quais foram os incentivos oferecidos para produção no Projeto Jaíba?
4- Existe algum incentivo que deveria existir e não há, para auxilio àqueles que
iniciam suas atividades como pequeno produtor?
5- O que pode ser identificado como maiores dificuldades para os pequenos
produtores desde o início de suas atividades que foram ou têm sido
superadas?
6- O que pode ser identificado como maiores dificuldades para os pequenos
produtores desde o início de suas atividades que não foram superadas?
7- O que seria necessário para superá-las?
8- O que mais impulsionou o crescimento dos pequenos produtores no projeto?
9- A que você atribuiu o insucesso de pequenos produtores que atuaram e hoje
não mais atuam no projeto?
10-

O que você considera como maior benefício proporcionado pelo projeto

para a população da região que o mesmo abrange?
11-Como você avalia os resultados do projeto para os municípios diretamente
envolvidos?
12-

Existem ações idealizadas pela gestão do projeto que permitem o

desenvolvimento de pequenos produtores inseridos no projeto?
13-

Qual a diferença de produzir dentro do Projeto Jaíba e fora?

14-

Como você avalia a evolução de suas atividades agrícolas desde o início

da atuação até a atualidade?
15-

O que pode ser destacado como principal(is) inovação(ões) introduzida(s)

no projeto que mais beneficiou(aram) a produção até a atualidade?
16-

Quais as principais dificuldades que você visualiza para o futuro do Projeto

Jaíba?
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Apêndice B - Roteiro para entrevista produtores industriais Projeto Jaíba
17- Quando foram iniciadas suas atividades no projeto?
18- Como era a produção? (culturas, quantidades, área ocupada, parcerias) no
início de sua atuação?
19- Quais foram os incentivos oferecidos para produção no Projeto Jaíba?
20- Existe algum incentivo que deveria existir e não há, para auxilio àqueles que
iniciam suas atividades na área industrial?
21-

Quais as maiores dificuldades no meio industrial desde o início de suas
atividades que foram ou têm sido superadas?

22- Quais as maiores dificuldades no meio industrial desde o início de suas
atividades que não foram superadas?
23- O que seria necessário para superá-las?
24- O que mais impulsionou o crescimento dos industriais no projeto?
25- A que você atribuiu o insucesso de industriais que atuaram e hoje não mais
atuam no projeto?
26- O que você considera como maior benefício proporcionado pelo projeto para
a população da região que o mesmo abrange?
27- Como você avalia os resultados do projeto para os municípios diretamente
envolvidos?
28- Existem ações idealizadas pela gestão do projeto, das quais sua empresa
participa, que proporcionam condições de crescimento empresarial?
29-

Qual a diferença de produzir dentro do Projeto Jaíba e fora?

30-

Como você avalia a evolução de sua empresa desde o início da atuação até
a atualidade?

31- O que pode ser destacado como principal(is) inovação(ões) introduzida(s) no
projeto que mais beneficiou(aram) a produção até a atualidade?
32-

Quais as principais dificuldades que você visualiza para o futuro do Projeto
Jaíba?
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Apêndice C - Roteiro de entrevista para representantes de órgãos do Projeto
Jaíba
1- Quando e como foi a inserção do órgão representado por você no Projeto
Jaíba?
2- O que pode ser destacado como principais fatores para o estabelecimento do
projeto na região?
3- Como era o cenário econômico da região no início da atuação de sua
instituição?
4- Como era o cenário social da região no início da atuação de sua instituição?
5- Como era o aproveitamento agrícola da região antes da implantação do
projeto?
6- É possível mencionar algum tecnologia desenvolvida ou implementada no
projeto que auxilia na produção e desenvolvimento do mesmo?
7- Quais eram as condições propostas para as famílias se estabelecerem no
projeto?
8- Quais eram as condições propostas para as indústrias se estabelecerem no
projeto?
9- Quais objetivos eram buscados com o projeto na sua criação? Quais
mudanças mais significativas você destaca?
10- Atualmente, quais objetivos são buscados por sua instituição no contexto
geral do projeto?
11- Em que consistem as etapas do Projeto Jaíba?
12- Qual foi o planejamento para preparação daqueles que iriam atuar na
produção agrícola? (Pequenos produtores e empresariais).
13- Quais

as

maiores

dificuldades

encontradas

(pelo

órgão

por

você

representado) até o momento para desenvolvimento dos objetivos propostos?
14- O que poderia ajudar a desenvolver objetivos mais rapidamente no projeto?
15- É claro para sua instituição o papel dos demais órgãos envolvidos no Projeto
Jaíba?
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Apêndice D – Perfil dos entrevistados
Entrevistado 01
Sexo
Faixa etária
Atuação
Tempo no projeto
Característica de definição
Formação
Sexo
Faixa etária
Atuação
Tempo no projeto
Característica de definição
Formação
Sexo
Faixa etária
Atuação
Tempo no projeto
Característica de definição
Formação
Sexo
Faixa etária
Atuação
Tempo no projeto
Característica de definição
Formação
Sexo
Faixa etária
Atuação
Tempo no projeto
Característica de definição
Formação
Sexo
Faixa etária
Atuação
Tempo no projeto
Característica de definição
Formação

Masculino
40 anos
Produtor familiar
20 anos
Caso de sucesso / Atual ou ex-membro do conselho do DIJ
Técnico agrícola
Entrevistado 02
Masculino
65 anos
Produtor familiar
18 anos
Caso de sucesso
Alfabetizado
Entrevistado 03
Feminino
40 anos
Produtor familiar
19 anos
Caso de superação
Alfabetizada
Entrevistado 04
Masculino
40 anos
Produtor familiar
36 anos
Filho de produtor do projeto / caso de sucesso
Técnico agropecuário
Entrevistado 05
Masculino
70 anos
Ex-produtor familiar / morador do projeto
39 anos
Primeiros colonos
Analfabeto
Entrevistado 06
Feminino
35 anos
Representante de órgão do projeto
10 anos
Trabalho em área social
Entrevistado 7

Sexo

Masculino
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Faixa etária
Atuação
Tempo no projeto
Característica de definição
Formação
Sexo
Faixa etária
Atuação
Tempo no projeto
Característica de definição
Formação
Sexo
Faixa etária
Atuação
Tempo no projeto
Característica de definição
Formação
Sexo
Faixa etária
Atuação
Tempo no projeto
Característica de definição
Formação
Sexo
Faixa etária
Atuação
Tempo no projeto
Característica de definição
Formação
Sexo
Faixa etária
Atuação
Tempo no projeto
Característica de definição
Formação
Sexo
Faixa etária
Atuação
Tempo no projeto
Característica de definição
Formação

60 anos
Representante de órgão do projeto
11 anos
Trabalho em área de engenharia
Superior
Entrevistado 08
Masculino
60 anos
Representante de órgão do projeto
40 anos
Pioneiro no projeto
Superior
Entrevistado 09
Masculino
40 anos
Produtor familiar
12 anos
Filho de produtor do PROJETO / caso de sucesso
Ensino Médio
Entrevistado 10
Masculino
50 anos
Agricultura familiar
9 anos
Atuação recente
Técnico agrícola
Entrevistado 11
Masculino
40 anos
Filho de produtor
37 anos
Caso de sucesso
Técnica
Entrevistado 12
Masculino
60 anos
Atuante externo
38 anos
Representante político
Entrevistado 13
Masculino
75 anos
Empresário no projeto etapa I
25 anos
Superior
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Entrevistado 14
Sexo
Faixa etária
Atuação
Tempo no projeto
Característica de definição
Formação
Sexo
Faixa etária
Atuação
Tempo no projeto
Característica de definição
Formação
Sexo
Faixa etária
Atuação
Tempo no projeto
Característica de definição
Formação
Sexo
Faixa etária
Atuação
Tempo no projeto
Característica de definição
Formação
Sexo
Faixa etária
Atuação
Tempo no projeto
Característica de definição
Formação
Sexo
Faixa etária
Atuação
Tempo no projeto
Característica de definição
Formação

Feminino
50 anos
Produtora familiar
23 anos
Situação de risco
Não alfabetizada
Entrevistado 15
Masculino
30 anos
Produtor familiar
24 anos
Filho de produtor
Técnico em agropecuária
Entrevistado 16
Masculino
70 anos
Produtor familiar
38 anos
Primeiros colonos
Entrevistado 17
Masculino
40 anos
Produtor familiar
10 anos
Alfabetizado
Entrevistado 18
Masculino
50 anos
Produtor familiar
8 anos
Atuação recente
Entrvistado 19
Masculino
60 anos
Representante de órgão ligado ao Projeto
8 anos
Atuação na etapa II
Superior

Entrevistado 20
Sexo
Faixa etária
Atuação

Masculino
35 anos
Atuante externo
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Tempo no projeto
Característica de definição
Formação

14 anos
Representante na área educacional
Superior

