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Irriga~io em Goias 
A

irriga~ao em Goias come~ou a ser intensificada ha 
cerca de 30 anos. Atualmente, 0 Estado e 0 quinto em 
area irrigada e 0 primeiro em area irrigada per capita. 

Dentre as vantagens do uso dessa tecnologia pode-se citar a 
suplementa~ao das irregularidades na distribui~ao das chuvas, 
o que neutraliza os veranicos e proporciona a obten~ao de 
colheitas fora da epoca normal, eliminando a ociosidade das 
terras na entressafra. 

Alem disso, propicia incremento dos indices de 
produtividade e melhoria da qualidade dos produtos 
agricolas, bern como absorve mais mao-de-obra, pois 
permite cultivos continuos ao longo do ano. Dessa forma, 
a irriga~ao contribui para que as atividades agroindustriais 
se desenvolvam com maior facilidade , gerando maior nu
mero de empregos em rela~ao aqueles criados em areas 
de agricultura de sequeiro. 

Conseqtientemente, novos investimentos sao atrafdos nao 

Desse modo, ao se avaliarem os efeitos resultantes da 
introdu~ao da irriga~ao numa regiao, nao se deve considerar 
somente a produ~ao e 0 emprego gerado dentro da parcela 
irrigada, mas, sim, toda gama de efeitos secundarios ou indi
retos decorrente do aumento da atividade agricola. 

No que concerne ao Estado de Goias, pode-se dividir a 
historia do avan~o da irriga~ao em quatro fases: a primeira 
caracterizada pela irriga~ao visando 0 aproveitamento de 
varzeas (1969 a 1978) e a segunda pelos projetos de desen
volvimento da agricultura irrigada mediante 0 processo de 
coloniza~ao (1979 a 1985). 

A terceira etapa esta marcada pela tendencia de maior 
incentivo para a irriga~ao por aspersao pelo sistema de pivo 
central e pelos elevados investimentos feitos pelo poder pu
blico no suporte eletrico (1986 a 1991). 

Ja a quarta e Ultima fase, que ocorreu a partir de 1992, 
possui como ponto distintivo 0 crescimento da area irrigada, 

mas com investimentos privados. somente na area de produ~ao , mas tambem 
nos setores de presta~ao de servi~os, lazer 
e outros. Ou seja, permite 0 surgimento de 
condi~oes favoraveis para 0 desenvolvimento 
economico da regiao. Geralmente, as CfltiCas 
relacionadas a tecnologia centram-se nas 
dificuldades de capitaliza~ao do investimento 
e nao em duvidas a respeito dos beneffcios 
advindos da irriga~ao. 

"A atividade eleva 0 Para ter uma no~ao da evolu~ao de 
parte dos sistemas irrigados no Estado, 
dados do cadastro nacional de irrigantes, 
realizado em 1988 e inicio de 1989, apon
tavam a existencia de 111 pivos centrais 
instalados numa area de 13.937 hectares. 
Pouco mais de dez anos depois, em 2002, 
a estimativa foi de 1.500 pivos centrais, em 

custo agregado ao 
investimento, 0 que 

exige grande eficiencia 
do produtor" 

A atividade eleva 0 custo agregado ao investimento, 0 que 
exige grande eficiencia para retorno financeiro satisfatorio. 
Adicionalmente, os equipamentos de irriga~ao demandam 
cuidados com manuten~ao, em fun~ao da rapida deprecia~ao. 
Entretanto, diversos argumentos, que foram apresentados no 
passado e ainda os sao no presente, justificam os investimen
tos feitos no decorrer dos anos pelos setores publico e privado 
a tim de introduzir e fortalecer a irriga~ao. 

A tecnologia muda a visao e 0 comportamento dos 
agricultores, uma vez que estes passam a considerar custos 
de produ~ao versus produtividade. Com isso, concebem, com 
mais clareza, a ideia de empresa rural, onde, evidentemente, 
as receitas devem ser maiores do que 0 capital aplicado na 
prodw;ao. 

Isto e, os custos com a amortiza~ao de equipamen
tos, opera~ao, manuten~ao e outros mais associados 
devem ser men ores que 0 pre~o de comercializa~ao 
do produto. 0 agricultor de sequeiro, principalmente 
o pequeno, nao tern essa percep~ao capitalista de seu 
empreendimento. 

uma area irrigada de 118.099 hectares. 
Particularmente em rela~ao ao aumento dos pivos 

centrais, cabe rememorar que em 1986 seu emprego nas 
lavouras come~ou a ser incrementado devido a cria~ao do 
Ministerio da Irriga~ao e tambem a politica economica do 
governo federal. Naquela epoca, 0 feijao era uma das culturas 
que motivavam os produtores a investir em irriga~ao . 

Contudo, como era esperado, foi preciso a diversifica~ao 
de cultivos para 0 crescimento da atividade, face a necessidade 
de viabiliza~ao de equipamento tao dispendioso como 0 pivo 
central. Hoje, culturas como trigo, milho e tomate competem 
com a de feijao. 

Finalmente, por sua relevancia na agricultura, sem 
esquecer ainda 0 papel dos recursos hidricos em outras 
atividades produtivas, a utiliza~ao dos sistemas de irriga~ao 
deve estar em consonancia com preceitos que resguardem 0 

bern finito, caro e escasso que e a agua. 
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