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Introdução 

As áreas do cerrado brasileiro, a partir de 1970 tornaram-se palco de grandes 

mudanças na estrutura produtiva agrícola. Essas mudanças ocorreram face ao papel 

do Estado, visando a ocupação do cerrado, bem como a sua integração na economia 

nacional. 

O modelo de ocupação agropecuária no cerrado ocorreu por meio de 

programas, incentivos fiscais, investimentos em infra-estrutura, e a incorporação de 

técnicas modernas. Por um lado as estratégias viabilizaram a abertura de uma nova 

fronteira agrícola e o aumento da produção de grãos, por outro, alteraram as relações 

socioambientais no cerrado, colocando todo o ecossistema num processo rápido de 

transformação. 

Assim, o propósito deste trabalho é estabelecer reflexões acerca dos impactos 

ambientais no cerrado decorrente do processo de modernização da agricultura, haja 

vista que o uso “descontrolado” dos recursos naturais pela agricultura moderna tem 

comprometido a biodiversidade do cerrado brasileiro. 

1- O processo de modernização da agricultura brasileira: uma avaliação no 
tempo presente 

O Brasil, desde sua formação econômica, foi um país agro-exportador. Em 

períodos diferentes, vários produtos agrícolas, voltados para o mercado externo, tais 

como: cana-de-açúcar, fumo, e café, contribuíram para o seu desenvolvimento 

econômico. A partir de 1950, a história econômica do país foi marcada por um modelo 

desenvolvimentista centrado na urbanização, industrialização e a subordinação da 

economia ao mercado internacional. Na verdade, esse projeto veio reforçar a sujeição 

que sempre houve em relação à economia internacional. 

Para a consolidação do projeto desenvolvimentista, o Estado viu no setor 

agrícola uma forma promissora de combinar o desenvolvimento entre agricultura e 
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indústria, ou seja, uma forma de integração entre esses dois setores. Assim, a 

modernização da agricultura era vista como forma de produzir commodities para o 

mercado externo, bem como gerar divisas. A commodities selecionada, como principal 

indicador das mudanças agrícolas no Brasil, foi a soja, introduzida na década de 1960. 

Para atender a esse projeto, foram introduzidas novas formas de produção 

para a implantação de uma agricultura moderna. O novo modelo de agricultura 

apoiava-se no pacote tecnológico, denominado Revolução Verde, que empreendia 

para uma transformação da estrutura de produção tradicional. Para Brum (1987, p.44) 

a chamada ‘Revolução Verde’ foi um programa que tinha 

como objetivo explicito contribuir para o aumento da produção 

do desenvolvimento de experiências no campo da genética 

vegetal par a criação e multiplicação de sementes adequadas 

as condições dos diferentes solos e climas resistentes às 

doenças e pragas, bem como da descoberta e aplicação de 

técnicas agrícolas ou tratos culturais mais modernos e 

eficientes. 

 A partir de 1960 o desenvolvimento capitalista no campo foi uma realidade. O 

país aderiu ao pacote tecnológico com o emprego de insumos modernos, assim como 

a utilização de equipamentos e técnicas modernas, fornecidas pelo parque industrial 

que estava em plena expansão. 

 O movimento de mudanças na agricultura brasileira, ocorrida a partir de 1950, 

teve influência direta do Estado, conjugado com o capital privado nacional e 

transnacional. Para Aguiar (1986, p. 62) ”a modernização com efeito, não se 

caracteriza como um processo dinâmico e auto-sustentado, mas, ao contrário, como 

um processo induzido. Ela somente se torna possível mediante a intervenção do 

Estado.” No tocante a essa discussão, sobre a intervenção do Estado no processo 

modernizante da agricultura podemos destacar ainda, Delgado (1985) e Gonçalves 

Neto (1997) . 

 A partir da década de 1970 intensificaram-se os instrumentos para atender a 

articulação do processo produtivo. Em 1971 foi criada a EMBRAPA - Empresa 

Brasileira de Pesquisas, atuando sobre influência dos centros internacionais e a 

EMBRATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural e suas subsidiárias 

nos Estados-EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural). Estas 

instituições, em conjunto, colaboraram para a viabilização da agricultura moderna. 
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Além dos centros de pesquisas, são criados os programas para beneficiar 

algumas atividades e regiões. Dentre esses programas destacam-se: PROTERRA 

(1971)- Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo a Agroindústria do Norte 

Nordeste; PROVALE (1972)- Programa Especial para o São Francisco; 

POLOAMAZÔNIA - Programa de Desenvolvimento das Áreas da Amazônia. Na região 

Centro-Oeste destaca-se a criação do PROAGO (1973)- Programa de Garantia da 

Atividade Agropecuária; POLOCENTRO (1975)- Programa de Desenvolvimento dos 

Cerrados; PRODECER (1979) -Programa Nipo-Brasileiro de Desenvolvimento Agrícola 

da Região dos Cerrados. 

Entre as políticas estatais para a modernização da agricultura vale ressaltar 

que a mais importante foi o crédito rural. Ao institucionalizar o Sistema Nacional de 

Crédito Rural (SNCR), em 1966, o crédito foi destinado para sustentar e incentivar a 

modernização agrícola com a utilização de inovações tecnológicas (insumos, 

equipamentos, sementes selecionadas e outros investimentos), integrando cada vez 

mais a atividade agrícola à dinâmica da indústria. As linhas de financiamento 

permitiram os produtores e as agroindústrias se capitalizarem e se integrarem. Junto 

com o crédito rural, outras políticas foram importantes como a pesquisa agropecuária, 

o seguro, a armazenagem e as atividades de assistência técnica. 

 Assim, como as demais políticas financiadas pelo Estado, a política de crédito 

rural favoreceu algumas regiões, principalmente a região Sul e Sudeste, os grandes 

produtores, pois a distribuição de créditos estava relacionada com o tamanho das 

propriedades e para as culturas destinadas a exportação e as destinadas aos 

complexos agroindustriais. Para Ramos, (2001, p.384) “a modernização das atividades 

agropecuárias foi induzida pelos interesses dos grandes grupos hegemônicos e 

concentrada em algumas propriedades e algumas regiões” 

 Com base nos dados da tabela 1 verifica-se a concentração dos créditos nas 

regiões Sul e Sudeste. De 1966 até 1970, somente nessas duas regiões 

concentraram-se 77,4% e nos anos a seguir percebe-se o equivalente de 

aproximadamente 65% do crédito nacional. Em 1966 não houve a participação na 

região Centro-Oeste. Em 1970 esta região atingiu 6,5%, aumentando 

consideravelmente a proporção, e atingindo 32,9 % em 1988/89. Esses aumentos 

estão relacionados à implantação dos Programas do governo para ocupação do 

cerrado. Já a região Norte/ Nordeste apresentou em 1966, sua maior porcentagem: 

23%. Nos anos seguintes a proporção variou entre 10% a 16%. 

Tabela 1- Brasil: participação das Regiões no Crédito Rural de 1960 a 1999/00 

(ano selecionados). 
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REGIÕES BRASILEIRAS (%) ANOS 
Sudeste Sul Centro-

Oeste 
Norte/ 

Nordeste 

BRASIL 
(%) 

1966 47,0 30,0 - 23,0 100,0 
1970 45,6 31,8 6,5 16,1 100,0 
1975 35,7 38,2 10,1 15,0 100,0 
1980 34,1 35,8 10,5 19,6 100,0 
1985/86 28,2 37,6 18,1 16,1 100,0 
1988/89 21,1 34,5 32,9 11,3 100,0 
1991/92 21,5 47,3 21,5 9,6 100,0 
1994/95 26,6 38,9 21,1 13,3 100,0 
1997/98 30,6 37,1 18,5 12,9 100,0 
1999/00  28,7 42,1 18,4 10,8 100,0 

Fonte: Banco Central do Brasil apud COELHO, 2001, p. 25,36 e 45. 

Org.: MATOS, P.F., 2004 

 No contexto da modernização agrícola, as regiões, inicialmente privilegiadas, 

foram as do Sul e Sudeste, e a partir da década de 1970 as inovações tecnológicas no 

processo produtivo agrícola começaram a difundir para outras regiões do Brasil, como 

é o caso das áreas de cerrado, consideradas uma das mais importantes fronteiras 

agrícolas do país. Além dos programas e dos grandes investimentos públicos, o 

cerrado apresenta características especificas e singulares no que concerne ao 

domínio morfoclimático e fitogeográfico. 

A expansão capitalista no campo possibilitou o aumento da produtividade da 

terra e do trabalho com a ocupação de áreas antes não utilizadas para a agricultura 

intensiva expandindo as fronteiras agrícolas, devido à mecanização, aspectos físicos, 

terras de baixo preço e políticas agrícolas. Muito embora a modernização tenha 

atingido direta ou indiretamente todo o país, esta se processou de forma 

espacialmente concentrada e socialmente seletiva. 

Graziano da Silva (1981) salienta que a modernização agrícola no Brasil foi 

conservadora e excludente, uma vez que privilegiou algumas culturas, regiões, e 

classes sociais. Esse processo contribuiu substancialmente para agravar, ainda mais, 

as desigualdades sociais em nosso país. Nessa linha de pensamento, Graziano Neto 

(1986, p.58) mostra o modelo excludente da modernização. 

O modelo agrícola, assim como o modelo econômico global, 

privilegia os grandes capitais excluindo os pequenos. São 

grandes proprietários que tem mais acesso ao crédito rural, às 

políticas de comercialização. A tecnologia moderna, por sua 

vez, é sofisticada, onerosa e não adequada à pequena escala 

de produção. Um resultado dessa política agrícola que 
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favorece os grandes capitais é a concentração de terra, da 

miséria e da violência. O incrível número de desempregados 

existentes nas grandes capitais é o espelho da crueldade do 

modelo capitalista brasileiro e sua expansão. 

O avanço do modo de produção capitalista na agricultura serviu para reforçar a 

concentração de terras e de renda, bem como a modificação das relações de trabalho. 

Novas categorias, como os administradores das propriedades, os operadores dos 

equipamentos pesados (máquinas), entraram em cena. A exigência do novo modelo 

agrícola por mão-de-obra qualificada não aproveitava o trabalhador tradicional que era 

dotado de experiência e conhecimento empírico, mas, no entanto, desconhecia a 

técnica. 

A mecanização das atividades agrícolas, além de expulsar a mão-de-obra, os 

arrendatários, parceiros, posseiros e outros pequenos produtores foram perdendo 

espaço para a produção nos moldes capitalista. As conseqüências imediatas desse 

processo de desapropriação foram o êxodo rural e a proletarização da força de 

trabalho agrícola, seja como trabalhador permanente ou como temporário. 

O presente trabalho não tem como finalidade aprofundar nos efeitos sociais do 

fenômeno aludido. No entanto, devem ser compreendidas as relações existentes entre 

o homem e a natureza, uma vez que o homem, como agente transformador, está 

intimamente inserido nas transformações sociais e ambientais ocorridas na natureza. 

No que se refere aos impactos ambientais, que por hora será o foco da 

discussão, assistimos ao lado da modernização da agricultura o “descontrole” do uso 

dos recursos naturais. A aplicação de tecnologias modernas na agricultura, visando 

lucro, tem ocasionado diversos impactos ambientais, como por exemplo, degradação 

dos solos, poluição das águas por agrotóxicos, o desflorestamento, e portanto a 

diminuição da biodiversidade. 

Para Medeiros (1997), uma das críticas apresentadas à agricultura mecanizada 

brasileira, como componente para a compreensão dos problemas ambientais 

presenciados, diz respeito ao fato da grande maioria das técnicas introduzidas serem 

inadequadas às condições tropicais de nossa agricultura. A dependência do sistema 

intensivo de agricultura em relação aos produtos industriais, sobretudo os defensivos 

químicos, tem sido um fator de desequilíbrio para os ecossistemas brasileiros. 

Embora, esta discussão esteja centralizada nos impactos ambientais ocorridos 

com a modernização da agricultura a partir da década de 1960, considera-se que tal 

processo não é exclusivo desse período. Inicia-se desde a formação econômica do 
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Brasil, com a exploração do pau-brasil e, posteriormente, com o sistema de 

monoculturas do açúcar, algodão, café e com a extração de minerais preciosos. Em 

todos esses estágios da economia brasileira, era possível detectar os impactos 

ambientais. Isso pode ser verificado em Castro (1983) quando mostra que o latifúndio 

açucareiro arrasou o Nordeste, deixou os solos erodidos, especialmente na faixa 

litorânea onde o cultivo era mais intenso. Nesse período a falta de preocupação com 

os solos era justificada, sobretudo, pela disponibilidade de terras virgens a serem 

ocupadas. 

De um modo geral, o desenvolvimento econômico do Brasil em todos os 

estágios não foi acompanhado pela preocupação da manutenção dos recursos 

naturais. No século XX, mais especificamente na década de 1950, esse processo se 

intensificou em níveis sem precedentes, estando associado às rápidas transformações 

ocorridas com o processo de industrialização e modernização da agricultura, 

processos estes estimulado e conduzido pelo Estado. 

Na agricultura mecanizada, um dos principais problemas enfrentados é a perda 

da fertilidade dos solos, ocasionada pela lixiviação dos nutrientes e pela alta taxa de 

erosão, causa esta, conseqüência do manejo excessivo do solo. Mesquita (1993, p. 

112) afirma que, 

o processo de modernização da agricultura tem se mostrado 

altamente predatório e deixado como marcas os solos 

esgotados, mananciais contaminados e reduzidos, espécies 

vegetais e animais sob extinção e, sobretudo, não tem criado 

um ambiente ecológico melhor para o trabalhado, ou para a 

sociedade como um todo. 

 O aspecto mais visível da destruição dos solos agrícolas é a erosão. Os 

processos mais avançados de erosão podem levar à desertificação. Esse fenômeno já 

foi detectado nos estados do Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. 

O manejo dos solos feito por aração profunda ou gradagens, são realizados 

com máquinas pesadas e o resultado normalmente é a degradação da estrutura física, 

bem como a compactação dos solos. Geralmente, o recurso mais utilizado pelos 

produtores para amenizar os problemas de degradação do solo é o plantio direto, ou 

seja, um processo que dispensa o tradicional (aração) preparo do solo. 

Um outro fator que tem causado sérios danos ao meio ambiente e à saúde 

humana é o uso excessivo de agrotóxicos e de fertilizantes químicos na agricultura. No 

Brasil, a introdução dos insumos agrícolas vem ocorrendo com intensidade desde a 
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década de 1960, quando o país aderiu ao pacote tecnológico, visando o aumento da 

produtividade. A partir de então, o aumento de insumos químicos teve crescimento 

significativo e as causas do uso exacerbado desses produtos nas atividades agrícolas 

normalmente são: poluição dos mananciais, contaminação dos solos, dos alimentos e 

do homem. 

 A agricultura moderna também é responsabilizada pela destruição da 

vegetação natural. Essa dilapidação da vegetação tem levado entre outros problemas, 

o comprometimento dos recursos hídricos. Sobre isso salienta Castro (1983, p.148): 

 se o revestimento arbóreo não modifica o regime das chuvas, 

como afirmam com certo exagero alguns ecologistas, influi, no 

entanto, de maneira decisiva, na formação das reservas 

subterrâneas de água. Água que é indispensável da vida 

regional, evitando que a região entra em decadência. 

A retirada da cobertura vegetal promove o ressecamento do solo, já que as 

árvores retêm umidade com suas raízes. Além de deixar o solo desprotegido e 

árido, o desmatamento também colabora para reduzir a incidência das chuvas, pois 

com menor umidade no lençol freático, cai a quantidade de água que será 

evaporada e causará precipitações. 

Com a expansão da agricultura mecanizada, verifica-se que os ecossistemas 

estão dando lugar a uma nova paisagem rural, de extensas monoculturas, como é o 

caso da soja.“São verdes também, mas são tristes e monótonas como os desertos” 

(GRAZIANO NETO, 1986, p. 126). 

2- A consolidação da modernização agrícola no cerrado e os custos ambientais 

Com dois milhões de quilômetros quadrados, ou seja, aproximadamente 23 % 

do território brasileiro, o cerrado é o segundo maior bioma do país sendo superado 

apenas pela floresta amazônica. As áreas de cerrado encontram-se distribuída, em 

sua maior parte, ao longo do planalto central brasileiro, estendendo-se pelos estados 

de Goiás, Tocantins, Distrito Federal, porções dos estados do Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Piauí, Pará, Rondônia e Paraná. 

A ocupação das áreas do cerrado brasileiro iniciou-se no século XVII com a 

mineração, ou seja a exploração de ouro e pedras preciosas. Como os veios 

auríferos eram aluvionais, se esgotaram no fim do mesmo século. Com isso, a 

agricultura e a pecuária, já iniciadas no ciclo minerador, começaram a se expandir, 

tornando-se a atividade mais significativa da economia do cerrado. 
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Desse período até o início do século XX, a região do cerrado, permaneceu em 

um estágio de pouco desenvolvimento, passando por mudanças significativas no início 

do século XX, com a implantação das Estradas de Ferro e mudanças mais intensas a 

partir de 1930 com a “Marcha para Oeste”, construção de Goiânia (1934), de Brasília 

no final dos anos de 1950 e adoção de políticas públicas e privadas para a 

implantação de infra-estruturas (meios de circulação, eletrificação). 

Na verdade, todas as medidas foram paulatinamente consolidando a ocupação 

do cerrado. No entanto, foi a expansão da fronteira agrícola que dinamizou o seu 

desenvolvimento, pois a implementação de políticas agrícolas e a criação de 

programas redundaram na melhoria das infra-estruturas e criaram condições para a 

expansão da agricultura moderna. 

A partir de 1970, com a abertura e expansão das fronteiras agrícolas, ocorreu 

uma (re) organização espacial e econômica nas áreas do cerrado, que até então tinha 

sua economia baseada na pecuária e na agricultura extensiva. O cerrado brasileiro 

apresentava pouca importância no cenário econômico nacional, suas terras eram de 

pouca potencialidade para exercer a atividade agrícola intensiva, por ser considerado 

áreas de vegetação pobre e solos de baixa fertilidade. Com a participação do Estado 

na implementação de políticas públicas, criação de programas, incentivos fiscais e 

adoção do pacote tecnológico que estava em vigor em outras regiões, essa região 

passa a ser uma das maiores produtoras de grãos do país. Assim, 

 [...] essa região assume importância estratégica para o 

desenvolvimento de uma agricultura comercial moderna e de 

alta produtividade, notadamente a cultura da soja, exportando 

excedentes consideráveis para o resto do país e para o 

exterior. (MEDEIROS, 1997, p.130). 

 

Além das políticas públicas e das inovações técnico-científicas, alguns fatores 

naturais como a abundância dos recursos hídricos e a topografia plana, vieram de 

encontro com a implantação da agricultura mecanizada. A topografia plana 

(chapadões) é muito favorável para agricultura e permite a mecanização total e torna 

mais compensatório os investimentos feitos no sentido de viabilizar a produção. A 

abundância de água também é um fator importante na agricultura, principalmente para 

a instalação do sistema de irrigação com pivô central. Vale ressaltar que o cerrado, é 

considerado o “berço das águas”, nele estão presentes as nascentes de importantes 

bacias hidrográficas como, a Platina, São Francisco e a Amazônica. 
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Entretanto, as ocupações intensivas pela atividade agropecuária nas áreas do 

cerrado, não pouparam esse bioma. De acordo com WWF (2000), estima-se que hoje 

restam apenas 20%3 das áreas naturais do Cerrado, após os últimos 50 anos de 

ocupação intensiva da região. Apesar de ser um bioma pouco estudado, já se sabe 

que o cerrado é uma das regiões de maior biodiversidade do planeta. Assim, 

 a velocidade com que a expansão da fronteira agrícola tem-se 

dado torna urgente a adoção de medidas para proteger a 

biodiversidade do Cerrado, especialmente porque há uma 

grande lacuna de conhecimento em relação à distribuição das 

espécies dentro do bioma. Estima-se que existam mais de 

6.000 espécies de árvores e 800 espécies de aves, além de 

outras formas de vida. Estudos indicam que 40% das espécies 

de plantas lenhosas e 50% das espécies de abelhas sejam 

endêmicas.”(WWF, 2000, p.14)”. 

A consolidação da agricultura moderna nas áreas do cerrado, a partir do 

esforço de aumentar a produção e a produtividade, se deu por meio de elevados 

custos sociais e ambientais. Faria (1997) mostra que as estratégias para a 

modernização da agricultura no cerrado tinham como objetivo principal o aumento de 

produção. Não se questionava os efeitos ambientais desse processo. 

O uso “descontrolado” dos recursos naturais pela agricultura moderna tem 

comprometido a biodiversidade do cerrado brasileiro. Os impactos mais presentes 

nesse bioma são: a compactação e erosão dos solos, a poluição das águas, 

destruição de veredas e a extinção da flora e fauna. 

Os solos4 das áreas do cerrado são considerados frágeis, “aproximadamente 

90% [...] são ácidos, de baixa fertilidade (baixa concentração de matéria orgânica, e 

nutrientes como cálcio, magnésio, fósforo e potássio), alta concentração de ferro e 

alumínio” (ALHO; MARTINS, 1995, p.14). Dessa forma, para obter sucesso na 

agricultura mecanizada (produção e produtividade), os solos dependem de alteração, 

com a aplicação de calcário e a fertilização com a adubação química. 

A introdução de máquinas pesadas, o excesso de fertilizantes e a pecuária 

intensiva, têm levado à perda da estabilidade física dos solos, ficando sujeitos à 

compactação e erosão. Sobre isso, explica Medeiros (1997,p.135): “o efeito mais 
                                                 
3 Nessa porcentagem estão incluídas as reservas. 
4 Segundo (WWF, 2000, p.14) “Os solos predominantes são os latossolos vermelhos, ou 
amarelos que são ácidos (PH4 a 5.5), pobres em nutriente (Saturação de base de menos de 
50%), com baixa disponibilidade de fósforo (menos de 2ppm) e, freqüentemente, com 
quantidades tóxicas de alumínio (saturação acima de 505)”. 
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documentado pelas evidências é o que se refere ao aumento das taxas de erosão, 

devido à perda da camada protetora da vegetação nas operações de preparo do solo 

para cultivo”. 

Conforme já abordado, o estágio final da degradação dos solos pela erosão é a 

desertificação das áreas cultivadas. Esse fenômeno pode ser percebido em outras 

regiões do Brasil. No cerrado ainda não foi identificada a desertificação. No entanto, 

estudos revelam que há graves fenômenos de erosão no Mato Grosso do Sul e 

Sudoeste de Goiás, com formação de voçorocas. 

Graziano Neto (1987) afirma que a prática da agricultura intensiva sempre 

provoca pequenas perdas de solos – da ordem de 2t/ha a 5t/ ano. Mesmo com a 

prática do plantio direto, que se torna cada vez mais freqüente nessa atividade, 

estima-se que as perdas por erosão ainda são expressivas, notadamente nas 

monoculturas de soja. 

Um outro impacto negativo decorrente da mecanização das atividades 

agrícolas é a diminuição qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos. Essa 

diminuição está relacionada com o uso de agrotóxicos poluindo as águas, os 

desmatamentos desordenados próximos às matas ciliares, provocando a diminuição 

das nascentes e a destruição das veredas. Além dos desmatamentos, as veredas 

estão sendo destruídas pelo sistema de irrigação do tipo pivô central. Essa prática 

torna-se agressiva, uma vez que as barragens para o represamento de água são 

construídas em cima ou próximas às veredas. “As veredas constituem uma imensa 

malha reguladora de recursos hídricos dos cerrado” (SHIKI, 1997, p.65). 

O avanço da modernização da agricultura mecanizada na região do cerrado 

tem priorizado as topografias planas (chapadões). Nessas áreas, normalmente as 

veredas se constituem como importante recurso hídrico e também como um 

[..] importante ecossistema do Cerrado, possuindo, além do 

significado ecológico, um papel socio-econômico (sic) e 

estético-paisagístico que lhe confere importância regional, 

principalmente quanto ao aspecto de constituírem refúgios 

fauno-florísticos e por ser ambientes de nascedouros das 

fontes hídricas do Planalto Central Brasileiro. (FERREIRA, 

2001, p.22). 

O processo de degradação do cerrado intensificou-se substancialmente com a 

introdução das monoculturas intensivas de grãos, notadamente a soja. A expansão da 

agricultura mecanizada avançou de forma significativa sobre as áreas nativas do 
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cerrado, promovendo grande devastação e gerando ameaça constante pelo uso 

indiscriminado de queimadas e desmatamentos. 

Dessa forma, considera-se que técnicas pouco preocupadas com a 

conservação do meio ambiente têm provocado esgotamento dos ecossistemas, 

evidenciando que adoção de tecnologias modernas vem comprometendo a 

possibilidade de sobrevivência dos mesmos. 

 

Considerações Finais 

O processo de modernização da agricultura brasileira, consolidada em meados 

da década de 1960, resultou em incrementos significativos para o aumento da produção 

e produtividade, particularmente nos cultivos voltados para as agroindústrias e para 

exportação. Junto aos avanços produtivos da agricultura, está o agravamento da crise 

social e dos problemas ambientais. 

A “artificialização” do meio natural, através da utilização intensiva da 

mecanização, fertilizantes, agrotóxicos e equipamentos pesados para irrigação, causou 

e ainda causa impactos ambientais que se alastraram por todos os ecossistemas do 

país, inclusive as áreas do cerrado. 

A exploração dos recursos naturais no cerrado demonstra a necessidade de 

uma revisão de métodos e técnicas, pois os indícios de desequilíbrios ambientais já 

são evidentes. Esses desequilíbrios ambientais, que vêm ocorrendo, poderão, no 

futuro próximo, ser o principal fator de (in) sustentabilidade do crescimento da 

agricultura no cerrado e em outras regiões onde exerça o mesmo modelo agrícola. 
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