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AGRICULTURA BRASILEIRA: DESAFIOS FRENTE A RESTRIÇÃO
AMBIENTAL
Junior Ruiz Garcia1
Ademar Ribeiro Romeiro2

Resumo: O desenvolvimento da agricultura brasileira pode ser caracterizado pela incorporação contínua
de novas terras. Um sinal de mudança nessa dinâmica ocorre a partir da institucionalização do Paradigma do Desenvolvimento Sustentável. Contudo, ainda persiste o avanço da fronteira agrícola, mas agora
amparado pelo uso intensivo de capital e tecnologia. Nesse contexto, o objetivo principal deste estudo é
explorar a dinâmica agricultura e meio ambiente no Brasil a partir de uma perspectiva econômico-ecológica e histórica. O estudo adota uma abordagem qualitativa-exploratória, mas acompanhada de dados
estatísticos, a fim de reforçar a análise da agricultura e sua interface ambiental no Brasil. Apesar do avanço
tecnológico e das práticas de manejo no Brasil, não há sinais de reversão da tendência de degradação ambiental, ameaçando a sustentabilidade de longo prazo da agricultura.
Palavras-chave: fronteira agrícola, inovação, desenvolvimento sustentável, agronegócio.

BRAZILIAN AGRICULTURE: CHALLEN2GES IN FRONT OF
ENVIRONMENTAL RESTRICTION
Abstract: The development of Brazilian agriculture can be characterized by the continuous incorporation
of new lands. A sign of change in this dynamic comes from the institutionalization of the Sustainable Development Paradigm. However, the advance of the agricultural frontier still persists, but now supported
by the intensive use of capital and technology. In this context, the main goal of this work is to explore the
dynamics of agriculture and the environment in Brazil from an economic-ecological and historical perspective. The study adopts a qualitative-exploratory approach, but accompanied by statistical data in order
to reinforce the analysis of agriculture and its environmental interface in Brazil. Despite technological
advances and management practices in Brazil, there are no signs of reversing the trend of environmental
degradation, threatening the long-term sustainability of agriculture.
Keywords: agricultural frontier, innovation, sustainable development, agribusiness.
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Agricultura brasileira: desafios frente a restrição ambiental

Introdução
A trajetória histórica do desenvolvimento agrícola brasileiro, ao longo de 5 séculos, tem
sido caracterizada por uma incorporação contínua e predatória de novas terras ((IBGE, 2020;
PETRUCCELLI, 1994; PROJETO MAPBIOMAS, 2020). Com exceção da cultura da cana3, o
modelo agrícola brasileiro, até a segunda metade do século XX, baseava-se na produção itinerante – desmatamento, queima, cultivo por 2 ou 3 anos, abandono da terra, novo desmatamento,
queima e assim por diante. A princípio, o objetivo era fornecer alimentos para garantir a segurança alimentar da população brasileira. Mas, em um segundo momento, a agricultura assume o
papel de fornecedora de mão de obra para a industrialização (BUAINAIN et al., 2014; CANO,
1998; FURTADO, 1980).
Um sinal de mudança nessa dinâmica ocorre a partir da institucionalização do Paradigma
do Desenvolvimento Sustentável (BRANDENBURG et al., 2013; NOBRE; AMAZONAS,
2002), mas ainda persiste o avanço da fronteira agrícola (IBGE, 2020). Contudo, o modelo agrícola intensivo em tecnologia e capital do século XXI tem alterado gradualmente essa dinâmica
(BRANDENBURG et al., 2013; GASQUES et al., 2019; GIULIANI, 1997; MEDINA, 2019;
ROMEIRO, 2014; VIEIRA FILHO; GASQUES, 2016). Apesar do avanço tecnológico da agricultura, não há reversão da tendência de degradação ambiental, ameaçando a sua sustentabilidade
de longo prazo.
A moderna agricultura foi impulsionada por uma lógica econômica que promove produção
intensiva em recursos naturais, capital e tecnologia, com impactos ambientais até então considerados imprevisíveis (BALSAN, 2006; BITTENCOURT, 2009, 2010). Mas essa agricultura
pode ser orientada pela abordagem dos serviços ecossistêmicos (MILLENIUM ECOSYSTEM
ASSESSMENT BOARD, 2003; PRADO et al., 2016; ZHANG et al., 2007), que usa a dinâmica
do ecossistema para trabalhar para a produção agrícola.
Nesse contexto, o objetivo principal deste estudo é explorar a dinâmica agricultura e meio
ambiente no Brasil a partir de uma perspectiva econômico-ecológica e histórica. O estudo adota uma abordagem qualitativa-exploratória, mas acompanhada de dados estatísticos, a fim de
reforçar a análise da agricultura e sua interface ambiental no Brasil. A pesquisa conta com levantamento bibliográfico e consulta às bases de dados agropecuários do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), da Organização das Nações Unidas para a Agricultura, FAOSTAT
(FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations), do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa), da Federação Brasileira dos Produtores de Plantio Direto e
Irrigação (FEBRAPDP), entre outras.
O trabalho está organizado em três seções, além desta introdução e das considerações finais.
Na primeira seção, explora-se a relação entre serviços ecossistêmicos e agricultura. Na segunda,
discute-se a dinâmica histórica entre o crescimento da agricultura brasileira e o meio ambiente.
Por fim, na terceira, analisam-se os desafios e soluções para uma agricultura ecológica no Brasil.

3

Como será visto mais abaixo, por suas características morfológicas, a cultura da cana protege o solo contra a erosão. O café,
por sua vez, embora seja uma cultura perene, protege menos o solo e foi cultivado durante muito tempo sem curva de nível, o
que facilitou em muito os processos erosivos, forçando o abandono da área após um certo número de anos.
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Serviços ecossistêmicos e a agricultura: algumas reflexões
Os relatórios da Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MILLENNIUM ECOSYSTEM
ASSESSMENT BOARD, 2003)4 contribuíram para consolidar e divulgar a importância dos serviços ecossistêmicos (SEs) para o bem-estar e para a economia. Um resultado prático da Avaliação
Ecossistêmica do Milênio foi a inclusão da temática na agenda política e o incentivo para o
desenvolvimento de pesquisas em SEs, com destaque para a abordagem baseada em serviços
ecossistêmicos (DAILY, 1997; MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT BOARD, 2003;
PARRON et al., 2019; ZHANG et al., 2007).
Os SEs são benefícios que a sociedade (e a economia) obtém direta ou indiretamente
dos ecossistemas, como água potável, controle de erosão, polinização, alimentos e combustível, amenidade climática, entre outros (DAILY, 1997; DE GROOT et al., 2002; MILLENNIUM
ECOSYSTEM ASSESSMENT BOARD, 2003; STEGER et al., 2018). Esse entendimento não
é recente; Platão, por exemplo, já visualizava a relação entre a cobertura florestal e o controle de
processos erosivos e mesmo a ocorrência de secas (MOONEY; EHRLICH, 1997).
Os SEs têm sido agrupados em serviços de suporte, regulação, provisão e socioculturais
(MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT BOARD, 2003) (Figura 1). Os serviços de suporte são responsáveis por assegurar o fluxo dos demais SEs, enquanto estes afetam diretamente
o bem-estar. A importância dos demais SEs para o bem-estar pode ser resumida em: suporte à
vida, garantia do fluxo de recursos naturais renováveis e não renováveis, manutenção da relativa
estabilidade climática, assimilação de resíduos, fonte de informação (DAILY, 1997; DE GROOT
et al., 2002; DOMINATI et al., 2010; MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT BOARD,
2003). O provimento de SEs, portanto, requer o envolvimento humano.
Figura 1. Serviços ecossistêmicos e o bem-estar.
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Fonte: Elaborado pelos autores com base em Millennium Ecosystem Assessment Board (2003).
4

O objetivo foi avaliar o efeito das mudanças no ecossistema para o bem-estar. Essa iniciativa foi realizada de 2001 a 2005,
envolvendo mais de 1.360 especialistas em todo o mundo. Ver www.millenniumassessment.org
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Na perspectiva dos SEs, a produção agropecuária deveria ser entendida como um SE, cuja
origem é um agroecossistema manejado pelo agricultor (PARRON et al., 2019; SWIFT et al.,
2004; ZHANG et al., 2007). Os sistemas agropecuários correspondem a ecossistemas manejados
pela sociedade. As práticas de manejo adotadas por produtores rurais podem aumentar ou reduzir
o fluxo de SEs (KROEGER; CASEY, 2007; PARRON et al., 2019; ZHANG et al., 2007). Fora
da propriedade, por exemplo, a agricultura pode contribuir para o controle de cheias a partir da
permeabilidade do solo (KROEGER; CASEY, 2007). Dentro da propriedade, a agricultura pode
ser beneficiada pelo SE de polinização realizada por polinizadores (SWIFT et al., 2004).
A evolução da agropecuária revela esse entendimento, uma vez que o objetivo central é
maximizar o SE de provisão de alimentos, fibras e combustível a partir de agroecossistemas
(SWIFT et al., 2004). A agropecuária é responsável pelo provimento de agro-ecosystem services
(KROEGER; CASEY, 2007). No entanto, a maximização do SE de provisão tem sido acompanhada pela perda de SEs vitais para a sociedade e para a própria manutenção dos sistemas
produtivos, como diversidade genética, controle de pragas e doenças e habitats (MILLENNIUM
ECOSYSTEM ASSESSMENT BOARD, 2003; SWIFT et al., 2004), além de gerar externalidades negativas sob a forma de poluição química das águas, do solo, da fauna e da flora natural e
dos alimentos (MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT BOARD, 2003; SWIFT et al.,
2004; ZHANG et al., 2007).
Na verdade, os SEs que poderiam ser manejados dentro de um agroecossistema, de modo
a manter a sustentabilidade da produção agropecuária, foram substituídos pelo capital produzido
pela sociedade (MULDER et al., 2006), como fertilizantes, pesticidas, combustível, máquinas e
equipamentos. Entretanto, ao contrário do que é ensinado nos manuais de economia ambiental
(PEARCE; TURNER, 1990), não foi uma substituição perfeita, pois pode comprometer a própria
capacidade de provisão de alimentos no longo prazo. É preciso ter claro que, para a sustentabilidade das práticas agrícolas, é fundamental ver a produção de alimentos e fibras como um SE,
mas provido por um agroecossistema cuja dinâmica deve ser compreendida (ROMEIRO, 1991,
1998).
As práticas agrícolas modernas se desenvolveram baseadas em uma visão extremamente
reducionista e irreal dos ecossistemas. Um exemplo desse reducionismo, que predominou por
um período depois da descoberta de Liebig sobre a nutrição vegetal (ASSIS; ROMEIRO, 2002),
foi a visão do solo como um simples reservatório de nutrientes e suporte para as plantas, cuja
fertilidade poderia ser mantida indefinidamente pelo aporte de fertilizantes químicos. Com base
em tal “modelo ecológico” do solo, um parâmetro de sustentabilidade como tolerância à perda
de solos – taxa de erosão – praticamente perde sentido, podendo ser substituído pelo custo da
fertilização química.
O avanço das pesquisas contribuiu para uma visão mais realista do solo, que passou a ser
visto como um complexo ecossistema, com dinâmica própria, que deve ser respeitado e manejado, além de ser responsável por uma série de SEs. Nesse sentido, a erosão não somente reduz a
quantidade de nutrientes do solo, mas degrada SEs, como a capacidade de estocagem de água, de
estruturação adequada para o enraizamento das plantas, mobilização de nutrientes, entre outros.
A monocultura, por exemplo, provoca um profundo desequilíbrio, tanto do ponto de vista da cobertura vegetal (infestações de pragas) como da estrutura física, química e biológica do solo. Essa
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simplificação do sistema produtivo pode ser evitada a partir da rotação de culturas (GONÇALVES
et al., 2007; LUTZENBERGER, 2001; ROMEIRO, 1998), uma prática que, quando ecológica e
tecnicamente orientada, pode contribuir para a estabilidade do agroecossistema. Além de reduzir
o risco de infestação de pragas, as rotações contribuem para a manutenção de uma boa estrutura
físico-química-biológica do solo. O estado do solo, em determinado momento, resulta de sua
história cultural, isto é, das culturas e práticas adotadas. As rotações de culturas, por sua vez, têm
por objetivo modelar essa história em um sentido favorável, isto é, o de favorecer as condições de
abastecimento de água e de nutrientes para as plantas, bem como manter a fertilidade do solo no
longo prazo (SEBILLOTTE; BOURGEOIS, 1978).
Nos sistemas agrícolas simplificados, sobretudo na monocultura de cereais, os fatores desestabilizadores ganham força, obrigando o agricultor a recorrer a técnicas mais intensivas em
energia para manter as condições favoráveis ao desenvolvimento dos vegetais. Entretanto, essas
soluções não eliminam as causas do desequilíbrio, apenas “contornam” seus efeitos de curto
prazo sobre os rendimentos. Na década 1980, quando a modernização da agricultura francesa já
havia se consolidado, Sebillotte (1982), reconhecido agrônomo e pesquisador francês, notava que
as práticas ditas modernas buscavam adequar determinada parcela do solo a dada cultura para o
ano seguinte. Se preciso fosse, readequá-la para outra monocultura por meio de uma diversificada
panóplia de possantes meios químicos e mecânicos, sem se importar se o efeito da cultura precedente é desfavorável ou não (MITCHELL, 1960).
A eficácia inicial desses meios químicos e mecânicos havia tornado a grande maioria dos
especialistas extremamente otimista, levando-os a supor que os agricultores não mais teriam que
se submeter aos princípios básicos da agricultura tradicional, especialmente a rotação de culturas. A perda dos benefícios da rotação de culturas poderia ser compensada, sem problemas, com
os novos meios mecânicos e químicos, como tratores mais possantes e novos equipamentos de
trabalho do solo (MITCHELL, 1960).
Contudo, a experiência mostrou que não é correto pensar em compensação dos efeitos
nefastos por meio de técnicas e equipamentos. Ao contrário, desde os anos 1970, Remy e Marin
Lafleche (1976) já observavam que, na França, em razão da baixa geral da taxa de matéria orgânica, a estrutura física dos solos tornara-se cada vez mais suscetível à ação de fatores climáticos, bem como à passagem de máquinas e equipamentos. Devido a esse desequilíbrio estrutural
dos solos, vinha sendo introduzida uma série de procedimentos de reestruturação mecânica, que
exigiam a passagem cada vez mais frequente de máquinas possantes e pesadas. O baixo teor de
matéria orgânica, por exemplo, torna necessário um esforço maior de tração (máquinas mais
possantes e pesadas) para trabalhos profundos de descompactação, que, por sua vez, têm forte
impacto negativo sobre o solo.
A degradação da estrutura física do solo estava provocando constante contradição do ponto
de vista das intervenções, que visava modificar favoravelmente as condições de abastecimento de
água e de nutrientes para as plantas: quanto mais o solo se degrada, menos se pode contar com os
SEs para se obter as condições necessárias para o cultivo, as quais têm que ser obtidas por meio
de intervenções químico-mecânicas, consideradas degradantes. A degradação do agroecossistema, portanto, explica toda uma dinâmica de inovações, como novos procedimentos de uso de
equipamentos e/ou novos equipamentos (PAPY, 1982).
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No que concerne aos insumos, a resistência adquirida aos tratamentos pelos diversos agentes patogênicos e pragas levou a uma trajetória de busca contínua por novos produtos. Na medida
em que esse caminho vem sendo inviabilizado, seja pelos custos crescentes da pesquisa vis-à-vis
aos resultados obtidos, seja pela crescente consciência ambiental da população, têm-se buscado
soluções (ROMEIRO, 1998, 2014), como: substituição de pesticidas químicos por biológicos,
desenvolvimento de espécies resistentes a pragas e doenças.
Além de contaminar o meio ambiente, os princípios ativos dos agrotóxicos perturbam a
atividade biológica no interior dos solos, em geral já afetada pela queda da taxa de matéria orgânica e pelo excesso de trabalho mecânico. Essa dinâmica provoca alguns problemas, tais como
dificuldades para a realização de uma fertilização equilibrada, particularmente no que se refere ao
nitrogênio (ROMEIRO, 2014). Esse elemento mineral, por ser um aníon, não é retido pelo poder
absorvente do solo, de modo que seu uso excessivo provoca vários problemas, entre os quais a
poluição dos recursos hídricos.
Sebillotte (1975) estimava que o agricultor, mesmo cuidadoso, colocava mais nitrogênio
do que o necessário, porque ele não tinha como controlar as "sobras" em fim de inverno. Se esse
agricultor fizesse rotação de culturas, incorporasse os restos de cultura, cultivasse adubo verde
e outras práticas ecologicamente mais equilibradas, não haveria problemas, pois o nitrogênio
sobrante seria capturado pela microvida do solo. O paliativo agroquímico consiste em adicionar
inibidores da desnitrificação e/ou usar compostos nitrogenados tamponados, de modo que sua
liberação fosse lenta (fertilizantes a "retardamento").
Além desses paliativos, a indústria de fertilizantes desenvolveu fórmulas e formulações,
como amononitratos, fosfato de amônia, polifosfatos, etc.; formas físicas, granulados, líquidos,
gaseificados, em suspensão, etc.; técnicas de fertilização, fracionamento das dosagens, profundidade, etc. (BITTENCOURT, 2009). Os avanços em informática e sensoriamento remoto permitiram o desenvolvimento da “agricultura de precisão” (MOLIN, 2004): os tipos e as dosagens
de nutrientes podem ser calculados para cada parcela de terra por um computador instalado no
trator, o qual processa os dados sobre o solo, enviados por satélite. Desse modo, o desperdício é
reduzido e, consequentemente, a poluição também.
Pode-se dizer que a evolução do padrão tecnológico que caracteriza as práticas agrícolas
modernas foi condicionada, em grande medida, pela necessidade de “contornar” os impactos ecológicos negativos da monocultura (perda dos SEs). No entanto, a capacidade de contornar foi se
esgotando, na medida em que as técnicas empregadas para isso são, em parte, degradantes delas
próprias. No Brasil, esse cenário pode ser visualizado na redução dos ganhos de produtividade
(GASQUES et al., 2019). Nesse sentido, tornou-se clara a necessidade de adoção, pelo menos,
de princípios ecológicos.
A ideia básica é a de recuperar a racionalidade das práticas agrícolas tradicionais a partir de
outra base de conhecimento científico e tecnológico. A aplicação da informática e da biotecnologia permite organizar e gerir sistemas de produção mais complexos, sem redução significativa
da produtividade do trabalho (ROMEIRO, 2014). O que gerações de agricultores praticaram
de modo intuitivo e empírico se revela à luz da ciência um importante conjunto de técnicas
ecologicamente mais balanceadas, desenhadas para usar a natureza em benefício da produção
38

Revista Terceira Margem Amazônia

v. 7 • n. 17 • Jan./Jun. 2021

GARCIA, J. R.; ROMEIRO, A. R.

(MAZOYER; ROUDART, 2010). Recuperar a lógica da gestão dos SEs do próprio agroecossistema é uma condição necessária para que a agricultura moderna volte a ter um horizonte de
sustentabilidade multissecular.
A partir desse contexto, analisa-se, a seguir, a evolução da agropecuária brasileira e sua
relação com o meio ambiente.

O meio ambiente e a agricultura brasileira
Nos primeiros séculos de colonização europeia, a maioria dos países colonizadores se limitou a controlar direta ou indiretamente a produção de produtos disponíveis nas regiões colonizadas. O Brasil foi a primeira colônia de um país europeu onde desde o início se organizou a
produção de uma commodity agrícola, inexistente até então: o açúcar (CANO, 1998; FURTADO,
1980; PRADO JUNIOR, 1977). Os portugueses foram testando, desde a fronteira sul com o território espanhol5, onde poderiam produzir cana-de-açúcar e com isso garantir também um povoamento perto da fronteira.
Em São Vicente, litoral do estado de São Paulo, foi iniciada a produção de cana-de-açúcar
(FURTADO, 1980; PRADO JUNIOR, 1977). Porém, não demorou muito para que os bons solos
(massapés) litorâneos da região Nordeste do Brasil (SANTOS et al., 2006) se firmassem como a
melhor opção. Esse tipo de solo é bastante apto para o cultivo de cana-de-açúcar, uma cultura semiperene, cuja forma de vegetação confere uma boa proteção do solo contra erosão (ROMEIRO,
1998). Por isso, por séculos, a região Nordeste se tornou o polo produtor de açúcar do Brasil
(FURTADO, 1980; PRADO JUNIOR, 1977).
Uma trajetória distinta teve a segunda mais importante commodity agrícola do Brasil, que
começaria a ser explorada a partir do começo do século XIX: o café (CANO, 1998; FURTADO,
1980). A expansão inicial da produção no Vale do Paraíba deixou um rastro de destruição dos
solos (ROMEIRO, 1998). O café foi plantado sem curvas de nível nas colinas que dominam a
paisagem da região, em poucas décadas destruiu o horizonte superficial, já não muito profundo,
dos solos ali predominantes.
Nesse sentido, durante um longo período, ao contrário da cana-de-açúcar, o café foi itinerante no País, devido à destruição que provocava aos solos. Essa dinâmica era movida por razões
distintas das praticadas pelos indígenas e caboclos (derrubada e queimada). Nos sistemas agrícolas baseados na derrubada-queimada, os solos são cultivados por 1, 2 ou até 3 anos, na sequência
um pousio de longa duração, entre 10 e 50 anos (MAZOYER; ROUDART, 2010). Durante o
pousio, a floresta rebrota, recuperando a fertilidade do solo, mas varia de região para região, sendo mais rápido nos trópicos e mais lento nas regiões setentrionais frias. Se respeitado o pousio, o
sistema é equilibrado ecologicamente, podendo perdurar por milhares de anos. Ainda é usado no
mundo (MAZOYER; ROUDART, 2010).
Por séculos a maior parte da produção agrícola voltada para o mercado interno no Brasil
foi realizada com esse método, porém de modo incompleto. A abundância de terras permitia executá-lo dentro de uma mesma posse ou propriedade, mas com um tempo de pousio inferior ao
5

Pelo Tratado de Tordesilhas apenas uma pequena parte do que é hoje o Brasil pertencia a Portugal.
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necessário para a recuperação do solo. Com o rápido desenvolvimento urbano-industrial, a partir
dos anos 1960 (FURTADO, 1980), há uma mudança nesse quadro. A necessidade em aumentar
os excedentes agrícolas para abastecimento urbano foi realizada com base em maior mecanização
e uso de insumos (BUAINAIN et al., 2014). A ampliação da produção de grãos, sobretudo, teve
impactos importantes nos solos das principais regiões produtoras, causando processos erosivos.
Cultivos sem curva de nível, associados ao método de preparo do solo que reproduzia, a exemplo
do que era feito na Europa e nos EUA (MAZOYER; ROUDART, 2010), com grande exposição
do solo pulverizado por arações e gradagens ao sol e às fortes chuvas tropicais, causaram elevadas taxas de erosão.
Nos anos 1970, pesquisas do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) concluíram que, no
caso brasileiro, as perdas de solo ultrapassavam 25 t/ha/ano. Medições efetivadas pela equipe do
Projeto Noroeste do Paraná, na área do projeto piloto da Bacia do Ribeirão do Rato, mostraram
níveis de perda de solo entre 25 t/ha/ano até 187 t/ha/ano (ROMEIRO; ABRANTES, 1981). A
dramaticidade dessa situação se revela na medida em que, em um dos principais estados produtores, o Paraná, a perda de solos atingiu cerca de 1 cm por ano (ROMEIRO; ABRANTES, 1981).
A situação era tão grave que o coordenador do Programa Integrado de Conservação de Solos
(PROICS)6 do Paraná propunha, como meta aceitável, reduzir as perdas para 25 t/ha/ano. Em
termos internacionais, segundo publicações do Soil Survey Staff e Soil Conservation Service7, as
perdas máximas admissíveis situavam-se entre 3 e 12 t/ha/ano (ROMEIRO; ABRANTES, 1981).
Essas taxas de erosão, em pouco tempo, destruíram solos mais suscetíveis, como os solos
areníticos do oeste paulista e nordeste (norte velho) paranaense (Arenito Caiuá) (ROMEIRO;
ABRANTES, 1981). Já os solos profundos de alta qualidade (solos basálticos, conhecidos como
terra roxa) resistiram melhor, mas foi necessário o uso crescente de fertilizantes químicos para
manter rendimentos não muito elevados. Parte dos fertilizantes era perdida, carreada pelas águas
das chuvas, poluindo rios e lagoas, de modo que o efeito sobre o rendimento das culturas foi baixo (ROMEIRO; ABRANTES, 1981).
Esse fato pode ser constatado pelo desempenho da produtividade das sete principais culturas comerciais (algodão, arroz, cana-de-açúcar, café, milho, soja e trigo), que se caracterizavam
naquele momento como as mais modernizadas (ROMEIRO; ABRANTES, 1981). Essas culturas
respondiam por mais de 75% do consumo de fertilizantes. Apesar do aumento no uso de fertilizantes, a produtividade aumenta pouco (IBGE, 2020; ROMEIRO; ABRANTES, 1981):

6
7

•

No algodão observa-se estagnação da produtividade de 1960 a 1970, quando registra
aumento da produtividade, atingindo rendimento médio por hectare (média móvel trienal) 57% maior que em 1977 em relação a 1960.

•

A produtividade do arroz apresenta tendência declinante, chegando a 1977 com rendimento médio por hectare 12% menor que em 1960.

•

A produtividade da cana-de-açúcar evolui lentamente, atingindo em 1977 rendimento
médio 22,6% maior do que em 1960.

http://www.prosolo.pr.gov.br
https://websoilsurvey.sc.egov.usda.gov/App/HomePage.htm
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•

No caso do café, a produtividade varia enormemente, mas, na maior parte do tempo,
apresenta-se abaixo do rendimento por hectare, chegando a 1977 com rendimento médio 4,7% menor que em 1960.

•

A produtividade do milho evolui lentamente, tendo queda em 1977, quando atingiu
rendimento de apenas 14,9% maior do que em 1960.

•

A soja tem produtividade estagnada até 1970 em níveis inferiores aos de 1960, se recuperando para alcançar, em 1977, rendimento médio 29,1% maior.

•

O trigo teve o melhor desempenho, a produtividade cresceu até atingir um máximo
em 1970, para cair em seguida e fixar-se, em 1977, a um rendimento médio de 50,8%
superior a 1960.

Esse fraco desempenho, que já é significativo em si, torna-se dramático quando comparado com os dados relativos à evolução do consumo de fertilizantes químicos (IBGE, 2020;
ROMEIRO; ABRANTES, 1981). Embora muitos sejam os fatores responsáveis pelo incremento
da produtividade agrícola, e a influência de cada um seja difícil de ser medida e não possa ser isolada da dos demais, normalmente, "aos fertilizantes, dentre os insumos, caberia o principal papel,
pois o seu uso per si deveria responder por um incremento de produtividade de 30% a 40% em
cada cultura, em solos de baixa produtividade" (AGROANALYSIS, 1980).
O consumo de fertilizantes por hectare cresceu 954% entre 1960 e 1977; descontada a expansão da área cultivada, cerca de 71%, tem-se expansão de 513% (AGROANALYSIS, 1980).
Ou seja, o incremento de cinco vezes no uso de fertilizantes por hectare não resultou em aumento
significativo de produtividade, como era de se esperar. Seu efeito foi manter os rendimentos em
um quadro de forte erosão dos solos.
Outro problema ambiental e socioeconômico causado pelas modernas práticas agrícolas
é a poluição química decorrente do uso de pesticidas. Em trabalho notório na época, Paschoal
(1979), professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), mostrou que
havia correlação entre a intensificação do uso de pesticidas com o aumento do número de pestes.
O consumo de agrotóxicos cresce exponencialmente, a partir de 1964, até atingir um pico em
1974 com consumo 518% superior, caindo para se fixar, em 1977, em um nível 383% acima do
ano-base; se descontada a expansão da área colhida, obter-se-ia um índice "líquido" de consumo
de agrotóxicos, refletindo a intensificação de sua utilização, que mostra aumento em seu consumo
por hectare de 379% entre 1964 e 1974, baixando, em 1977, para 220%. A provável explicação
está nas especificidades do clima tropical, por conta da dinâmica reprodutiva dos insetos e outros
agentes patogênicos, devido à ausência de uma estação fria (com neve), que reduz o nível de atividade biológica (ROMEIRO, 1998).
O problema da erosão no Brasil somente será equacionado com a adoção de práticas de
conservação de solo, em especial com a expansão do sistema de plantio direto (ALVARES et
al., 1995; FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PLANTIO DIRETO NA PALHA; CONAB, 2012;
IBGE, 2020; ZIMMER et al., 2012). Entretanto, no caso da poluição química por pesticidas,
esta continuará a ser um grave problema, embora a eficácia do plantio direto tenha aumentado
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de modo a permitir que as melhorias na genética das cultivares e na conservação da fertilidade
do solo se expressassem em significativos aumentos de rendimento das culturas (IBGE, 2020).
A inovação foi um fator decisivo nessa trajetória (GASQUES et al., 2019; VIEIRA FILHO;
GASQUES, 2016). Mas o modelo tecnológico beneficiou principalmente os grandes produtores
de grãos voltados para exportação de cana-de-açúcar, e em função do Proálcool, ameaçando a
permanência de milhões de produtores na atividade (ALVES et al., 2012; BUAINAIN; GARCIA,
2013a, 2013b). A área dedicada à soja passou de 10 milhões de hectares para mais de 30 milhões,
revelando o padrão agrícola baseado na ocupação de novas áreas produtivas. Enquanto isso, a
área ocupada por produtos tradicionais dos brasileiros, tais como o arroz, o feijão, a mandioca e
o trigo, foi reduzida pela metade; embora a produção tenha aumentado, mais uma evidência dos
ganhos de produtividade na agropecuária (IBGE, 2020), produtividade impulsionada pelo uso de
agroquímicos.
Em 2014, os produtores usaram mais de 14 milhões de toneladas de fertilizantes (IBGE,
2020). Com isso, o consumo saltou de 69 kg/ha, em 1992, para 184 kg/ha em 2014, aumento de
165%. O consumo de ingredientes ativos por área plantada saltou de 3,2 kg/ha, em 2000, para
6,7 kg/ha em 2014 (IBGE, 2020), crescimento de 109% (FAO, 2019). Por um lado, esse aumento
também seria resultado da realização de mais uma safra na mesma área. Por outro, as áreas são
usadas com maior intensidade e sofrem com o maior uso de agroquímicos. Por fim, intensificação
do uso de agroquímicos também foi associada à introdução de cultivares com maior potencial
genético, bem como a práticas de controle de erosão.
Esse cenário revela que, apesar do desempenho da agricultura brasileira, verificado desde
os anos 1970, a sustentabilidade ambiental e a socioeconômica dependeram e continuam a depender do enfrentamento de alguns desafios, dentre eles o equacionamento dos problemas ambientais
e sociais.

É possível uma agricultura de base ecológica no Brasil?
A erosão do solo foi historicamente o principal problema causado pela agricultura em regiões tropicais (HARTEMINK, 2005; RATES et al., 2016). No Brasil, como visto acima, esse problema atingiu níveis alarmantes. A abundância de terras foi um fator responsável pela negligência
durante muito tempo (ROMEIRO, 1998). Por um lado, os solos profundos e bem-estruturados,
nos quais se iniciou a modernização agrícola, tiveram o efeito paradoxal de retardar as ações
contra erosão, na medida em que não afetavam a produtividade. Por outro, os subsídios ao crédito agrícola nos anos 1970 (SANTANA et al., 2014) também contribuíram para retardar as ações
contra a erosão, na medida em que a intensificação do uso de fertilizantes subsidiados mascarou o
efeito da erosão sobre os rendimentos. Mas o fim dos subsídios nos anos 1980, em razão da crise
econômica (SANTANA et al., 2014), foi um fator para a adoção de práticas conservacionistas de
solo pelos agricultores, ainda mais preocupados com o prejuízo econômico imediato do que com
a conservação dos solos no longo prazo.
No estado do Paraná teve início, nos anos 1980, um bem-sucedido programa estadual de
conservação de solos em microbacias, estendido para outros estados e depois se convertendo
no Programa Nacional de Microbacias Hidrográficas e Conservação de Solo na Agricultura
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(BRASIL, 2016b). As principais ações foram o controle mecânico do escorrimento superficial
da água, como curvas de nível e terraceamento. Um grande obstáculo era a forma como se deu a
apropriação da terra no Paraná, com os lotes se constituindo de longas faixas estreitas em declive,
partindo do divisor de águas até a beira dos cursos d’água (ROMEIRO, 1998). Além das práticas
de conservação, cabe destacar o avanço do plantio direto8 (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
PLANTIO DIRETO NA PALHA; CONAB, 2012).
O sistema de plantio direto é baseado em princípios agroecológicos de gestão de SEs: os
restos de cultura, após a colheita, são triturados e incorporados superficialmente ao solo, configurando um colchão de proteção contra o sol e a energia cinética das chuvas e fornecendo matéria
orgânica à microvida do solo (CASSOL et al., 2007). As condições de preparo do solo para a
implantação direta das sementes são obtidas como resultado das atividades metabólicas da microvida do solo. Estima-se que mais de 30 milhões de hectares sejam cultivados com o sistema
de plantio direto no Brasil (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PLANTIO DIRETO NA PALHA;
CONAB, 2012; IBGE, 2020).
Outra importante inovação baseada em SEs foi a fixação biológica de nitrogênio (FBN)
(DÖBEREINER, 1997; EMBRAPA, 2014). O nitrogênio (N) é um dos nutrientes que mais limitam o crescimento das plantas, sobretudo em regiões tropicais. Assim, fixação biológica ocorre a
partir da simbiose de bactérias fixadoras de N (azotobacter) com raízes de plantas leguminosas.
Tem a vantagem de eliminar as perdas de N que ocorrem com a fertilização nitrogenada comercial (EMBRAPA, 2014). A inovação consistiu no desenvolvimento de inoculantes com bactérias
fixadoras que potencializam a fixação natural do nitrogênio.
Estima-se que a fixação biológica de nitrogênio tenha sido adotada em 34 milhões de hectares cultivados com soja na safra 2016/2017 (EMBRAPA, 2018). Essa inovação não apenas
permitiu que o Brasil poupasse bilhões de dólares com a compra de fertilizantes nitrogenados,
como também reduziu a poluição derivada das perdas de N, como eutrofização de cursos d’água,
poluição de lençóis freáticos com nitratos e emissão de gases de efeito estufa. O uso de 1 kg de
fertilizante nitrogenado emite o equivalente a 10 kg de CO2 (DÖBEREINER, 1997). A emissão
anual de CO2 evitada foi estimada em mais de 2 milhões de toneladas de CO2 equivalente, na
safra 2016/2017, apenas no cultivo de soja, redução acumulada entre 2010 e 2017 de mais de 30
milhões de toneladas (EMBRAPA, 2018).
O mesmo não ocorreu com outra grande fonte de poluição química na agricultura: o uso de
pesticidas. O Brasil é importante consumidor mundial de pesticidas, e as denúncias de problemas
causados por eles se multiplicam, incluindo o uso de substâncias há muito proibidas em outros
países (CARNEIRO et al., 2015). Esforços foram feitos para reduzir a utilização, por meio de manejo integrado de pragas, em que o pesticida é usado em doses menores (CORREA-FERREIRA
et al., 2010; SEDIYAMA, 2009). Mas a maior complexidade de manejo parece ter sido o principal fator da limitação de sua difusão. O sucesso do controle da lagarta que ataca a soja foi rea8

O sistema de plantio direto foi desenvolvido nos EUA (no-tillage) nos anos 1940 (KASSAM et al., 2014). No Brasil, os primeiros esforços para adaptação em regiões tropicais tiveram início nos anos 1970, no Paraná, por iniciativa de um agricultor
da região de Guarapuava, Herbert Bartz, onde os solos eram rasos e suscetíveis à erosão (CASSOL et al., 2007). Os esforços
atraíram a atenção de pesquisadores do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) e, depois, da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa). Mais de 20 anos foram necessários para que os ajustes fossem feitos e a prática começasse a se difundir de modo amplo pelo Brasil.
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lizado com um vírus que pode ser produzido pelo produtor a partir do maceramento de lagartas
contaminadas e depois pulverizadas nas lavouras (BARBOSA et al., 2013). Apesar de o problema com o uso excessivo de pesticidas ainda não estar equacionado (CARNEIRO et al., 2015),
houve avanços na promoção de práticas agrícolas com base agroecológica no Brasil (ROMEIRO,
2014). Além de essa ter passado a ser uma orientação geral da pesquisa da Embrapa foram criadas
unidades de pesquisa dedicadas a esse tema: Agrobiologia e Meio Ambiente (EMBRAPA, 2020).
Outros problemas ambientais que surgem da intensificação e do aumento da escala de produção é a escassez de recursos hídricos para abastecer os sistemas irrigados, além da geração
de resíduos agropecuários e agroindustriais – dejetos de aves e suínos e vinhaça da produção de
álcool e açúcar. O avanço dos sistemas irrigados contribuiu para o aumento no uso de insumos e
dos recursos naturais. Segundo dados do Atlas da Irrigação no Brasil (AGÊNCIA NACIONAL
DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO, 2017), os sistemas irrigados ocupam entre 4 e 7 milhões de hectares concentrados na produção de arroz (1,5 milhão de hectares) e cana-de-açúcar
(3,5 milhões de hectares), em termos espaciais, no Sul (25%) e Sudeste (40%), mas em forte
expansão no Centro-Oeste e Nordeste. Essa dinâmica, incentivada pelo Estado, está gerando uma
enorme pressão sobre os recursos hídricos. A demanda hídrica foi estimada em 969 m³/segundo
(AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO, 2017).
Além do desmatamento, a intensificação da agricultura, que permite até três safras por ano
(IBGE, 2020), e o aumento da escala de produção alteraram a sua relação com o meio ambiente
no Brasil. A modernização da agricultura potencializou disfunções que se manifestam com intensidade diferenciada entre as regiões produtoras: escassez de recursos hídricos; problema da
destinação dos resíduos; contaminação química; perda da biodiversidade e mudanças climáticas
“locais”, com alteração nos períodos de chuvas e elevação da temperatura.
Diante de tal cenário e de maior consciência social dos impactos ambientais da moderna
agricultura, induziu-se esforço de normatização e definição de políticas. Nesse contexto, merecem destaque a Política Nacional de Mudanças Climáticas (Lei nº 12.187/2009) e o Código
Florestal (Lei nº 12.651/2012). A primeira ratifica os compromissos assumidos pelo País nas
Convenções-Quadro das Nações Unidas (ONU) de mudanças climáticas. Como o desmatamento
é um importante problema a ser enfrentado, porque afeta a imagem internacional da agricultura
brasileira, o Novo Código Florestal ganha destaque.
Cabe destacar as ações para reduzir o desmatamento, como o Programa de Cálculo do
Desmatamento na Amazônia (Prodes), executado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe); Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal
(PPCDAM); Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no
Cerrado (PPCERRADO). No entanto, as metas de redução das taxas anuais de desmatamento são
de 10 mil km² para o Cerrado e de 4 mil km² para a Amazônia (BRASIL, 2016a).
Em 2014, a área desmatada na Amazônia Legal alcançou 4,4 mil km², uma das menores na
série histórica. Já houve registro de 27,8 mil km² em 2004, mas em 2019 alcançou 10,3 mil km³
(INPE, 2020). No Cerrado, o berço da moderna agricultura, em 2004, o desmatamento alcançou
30 mil km², maior taxa da série histórica; em 2019 foi de 6,5 mil km² (INPE, 2020). A redução nas

44

Revista Terceira Margem Amazônia

v. 7 • n. 17 • Jan./Jun. 2021

GARCIA, J. R.; ROMEIRO, A. R.

taxas anuais de desmatamento da Amazônia e Cerrado, embora importante e próxima das metas,
ainda é elevada devido ao grau de degradação e importância dos biomas.
O desmatamento ainda prossegue, mesmo em biomas com elevado grau de degradação,
como é o caso da Mata Atlântica. Portanto, o País está distante do “desmatamento ilegal zero”
(FUNDAÇÃO SOS PRO-MATA ATLÂNTICA, 2020; INPE, 2020). Na tentativa de reverter esse
quadro, em razão de sua forte relação com a agricultura, dos compromissos de redução das emissões de gases de efeito estufa, dos prejuízos econômicos decorrentes dos problemas ambientais,
da pressão da sociedade civil e dos principais mercados agrícolas importadores, e para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável, uma importante ação foi a criação do Programa
Agricultura de Baixo Carbono (ABC) em 2010 (Decreto nº 7.390/2010), cujo objetivo é dar uma
resposta da agricultura ao desafio da mudança climática (AGRICULTURA..., 2013; BRASIL,
2018b).
Uma das metas do Programa ABC é reduzir as emissões em 10 milhões de toneladas de
CO2 equivalente até 2020 (BRASIL, 2018a). Para tanto, a aplicação de princípios agroecológicos
se impõe nos sistemas agropecuários. As ações devem ir além das práticas já mencionadas, como
o plantio direto e a fixação biológica de N, devem estimular o desenvolvimento de sistemas produtivos alternativos, tais como a Integração Lavoura-Pecuária (iLP), Lavoura-Pecuária-Floresta
(iLPF) e sistemas agroflorestais (SAFs) (ALVES et al., 2015; PARRON et al., 2019).
Os resultados mostram que, entre 2010 e janeiro/2019, foram 34.271 contratos; R$ 17,3
bilhões desembolsados de R$ 27,7 bilhões disponibilizados (BRASIL, 2020a); entre 2010 e 2018
estimou-se uma expansão de 4,46 milhões de hectares de recuperação de pastagens degradadas
(a meta era 10 milhões), contribuindo para o sequestro de 16,9 a 57,5 milhões de MgCO2eq.
(corresponde ao cumprimento da meta de 18% a 62%) (BRASIL, 2020a). No caso do iLPF, os
dados mostram uma expansão de 5,8 milhões de hectares entre 2010 e 2016, superando a meta,
contribuindo para o sequestro de 22,1 milhões de MgCO2eq. Por fim, no caso do plantio direto,
os resultados mostram uma expansão de 9,9 milhões de hectares entre 2010 e 2016, superando a
meta, sequestro estimado de 18,3 milhões de MgCO2eq. (BRASIL, 2020a)9.
Além de contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa, esses sistemas de
produção oferecem um enorme potencial de recuperação de áreas degradadas (ZIMMER et al.,
2012). Estima-se que o Brasil possua 100 milhões de hectares com pastagens degradadas (DIASFILHO, 2014, 2016), área maior que a utilizada para a produção agrícola (IBGE, 2020). Segundo
Dias-Filho (2016), a pecuária bovina em pastagens naturais tem sido praticada sem qualquer manejo (stricto sensu) no Brasil; mesmo nas pastagens plantadas, a atividade tem sido desenvolvida
com baixo investimento em insumos e tecnologia.
Um agravante é que “as pastagens naturais brasileiras normalmente carecem de espécies
com melhor aptidão forrageira, isto é, com alta adaptação ao pastejo [...] e com produtividade e
valor nutritivo relativamente mais elevados. Ademais, [...] grande parte das áreas de pastagens
naturais no Brasil” estão em “locais com solos mais pobres em nutrientes” (DIAS-FILHO, 2016,
p. 25). A recuperação das pastagens degradadas pode ter um importante papel na redução da pressão da fronteira agrícola sobre a Amazônia e o Cerrado.
9

Os resultados para as demais ações estão disponíveis em Brasil (2020a).
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Apesar de o País dispor de um completo e complexo aparato institucional (BREDARIOL;
VINHA, 2015), a sua aplicação está distante da teoria. Um importante fator institucional de
grande impacto ecológico, específico do cenário brasileiro, é o Novo Código Florestal (Lei nº
12.651/2012) (BRASIL, 2012a). Um avanço foi a criação do Cadastro Ambiental Rural (CAR)10,
artigo 29 do Código Florestal, cujo objetivo é promover a integração das informações dos estabelecimentos rurais quanto às áreas de preservação permanente (APPs), uso restrito, reserva legal,
remanescentes florestais nativos e das áreas consolidadas (BRASIL, 2012a).
O Código Florestal veio consolidar e ampliar um quadro existente no País, que é a relação
da agropecuária com remanescentes florestais nativos. O Código Florestal obriga os agricultores
a preservarem áreas de vegetação natural permanente ao longo dos cursos d’água e em áreas a
partir de certo grau de inclinação e topo de morro; a manterem de 20% a 80% da área da propriedade rural na forma de uma reserva legal. Independentemente da legislação, parte dos estabelecimentos rurais vinha mantendo remanescentes florestais nativos, conforme revelado pelo Censo
Agropecuário de 2017 (IBGE, 2020). Essa característica tem sido reforçada com a publicação dos
dados preliminares do Cadastro Ambiental Rural (CAR) (BRASIL, 2020c).
Nas áreas com remanescentes florestais nativos, a agropecuária, se manejada com base em
princípios agroecológicos, pode oferecer importantes SEs dentro e fora da propriedade (ZHANG
et al., 2007), tais como ciclagem de nutrientes, fertilidade do solo, controle de erosão, de pragas
e doenças, polinização, controle de cheias e inundações, purificação e provisão de água. Há ainda o serviço de biodiversidade que beneficia toda a sociedade, mas que representa um ônus aos
agricultores.
Apesar do avanço na adoção de práticas agroecológicas pelos produtores rurais no País,
os resultados ainda estão distantes de uma agricultura sustentável. O desmatamento está distante de ser equacionado, e, a partir dos anos 2019, há sinais de aumento das suas taxas (INPE,
2020) em razão das mudanças na política ambiental brasileira (FEARNSIDE, 2019; GARCIA,
2019; SCANTIMBURGO, 2018; TRIGUEIRO, 2019). Desde 2009, as taxas de desmatamento
na Amazônia Legal indicavam uma tendência de redução e estabilização entre 4 e 6 mil km²/ano;
mas, a partir de 2015, há uma reversão, em que o novo patamar estaria em 7 mil km²/ano; em
2019 alcançou 10,3 mil km³ (INPE, 2020). O Cerrado, embora registre taxas próximas a 7 mil
km²/ano desde 2016, ainda não mostra sinais de redução em função do alto grau de degradação,
por volta de 50% de sua área original foi desmatada (INPE, 2020).
Outra questão importante é o aumento no registro e na liberação de agrotóxicos, alcançando
475 novos registros apenas em 2019, em que 28% são qualificados como extremamente tóxicos
(BRASIL, 2020b). A aceleração tem seu início em 2016, quando verificou-se aumento de 99%,
saltando de 139 registros em 2015 para 277 em 2016; 405 em 2017; 449 em 2018 (BRASIL,
2020b). Essa tendência é preocupante, mas deve ser analisada com cautela, em função da obsolescência dos agrotóxicos. Isso porque os agrotóxicos não apenas contaminam o meio ambiente,
mas também ameaçam a saúde humana, além de fecharem as portas para o mercado internacional, para a agricultura brasileira, a partir das barreiras não tarifárias.
10

Esse cadastro corresponde a um registro georreferenciado das informações quanto ao perímetro do imóvel rural, áreas de interesse social, utilidade pública e ambientais. Para auxiliar na sua execução foi criado o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental
Rural, o Sicar (BRASIL, 2012b).
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Um aspecto interessante na drástica reversão da agenda ambiental brasileira é o apoio de
parcela dos produtores rurais (FEARNSIDE, 2019). Ainda, o modelo de desenvolvimento da
agropecuária seguido até então parece apresentar sinais de esgotamento, com redução no ritmo dos ganhos de produtividade (GASQUES et al., 2016) e no avanço dos problemas sociais
e ambientais (ALVES; ROCHA, 2010; BUAINAIN; GARCIA, 2013a, 2013b; CARNEIRO et
al., 2015). Desse modo, o desenvolvimento de novas tecnologias pautadas no uso e na gestão
dos recursos naturais – abordagem baseada em SE – vem atender a uma demanda crescente da
sociedade e à forte pressão da problemática ambiental e das mudanças climáticas. A adoção de
princípios agroecológicos nas práticas agrícolas pode levar a um novo paradigma tecnológico
e produtivo na agropecuária brasileira (ROMEIRO, 2014). A transição para uma agropecuária
baseada em SEs também deve estar ancorada em um comprometimento do governo brasileiro a
partir do avanço institucional e de sua aplicação, que parece distante da realidade.

Conclusões
O desenvolvimento da agropecuária é uma importante estratégia da sociedade para ampliar
os benefícios já providos pelos ecossistemas, os SEs de provisão de alimentos, fibras e energia.
Isso porque a expansão natural do SE de provisão depende do número de plantas ou das condições ambientais favoráveis, as quais são lentas e incertas. Mas a realização do plantio planejado
de determinadas espécies já domesticadas representa uma estratégia mais certa para garantir a
expansão, por exemplo, da produção de alimentos. Essa ação está alinhada ao objetivo principal
da agropecuária, que é garantir a segurança alimentar da sociedade. Essa estratégia tem sido
apoiada pelo avanço da tecnologia, e o Brasil tem sido considerado um caso de sucesso, apesar
dos custos ambientais e sociais.
Contudo, em função da escala alcançada pela agropecuária ao longo do século XX, inclusive a brasileira, essa estratégia tem afetado sobremaneira o provimento de outros SEs, situação
que pode comprometer a sua sustentabilidade. A agropecuária tem posto em segundo plano o
provimento dos demais SEs em benefício apenas da rentabilidade econômica de curto prazo. O
resultado tem sido um avanço dos impactos ambientais e socioeconômicos sobre a própria dinâmica da agropecuária, que até pouco tempo eram contornados de maneira relativa com o avanço
da tecnologia. Não é possível negar que a inovação tecnológica tem tido um importante papel no
avanço da agropecuária brasileira, mas tampouco é possível ignorar seus impactos ambientais e
socioeconômicos.
Essa dinâmica tem apresentado sinais de esgotamento, inclusive com uma desaceleração
do ritmo dos ganhos de produtividade. Desse modo, ao mesmo tempo em que a agropecuária
brasileira alcança importantes ganhos de produtividade, enfrenta problemas associados às restrições ecológicas, em grande medida resultado do modelo baseado no monocultivo de larga escala
e no excessivo dos recursos naturais. Sem perder de vista que o desmatamento não retrocede no
Brasil, mesmo em biomas extremamente degradados como a Mata Atlântica. Neste contexto,
uma alternativa que está ganhando espaço seria um retorno aos princípios ecológicos básicos
que governam a produção agropecuária desde sempre. Isso significa que a adoção de princípios
agroecológicos seria o novo paradigma tecnológico na agropecuária para fazer frente aos imensos
desafios postos no século XXI, ampliar a produção e, ao mesmo tempo, proteger a provisão de
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importantes SEs. Os novos modelos de sistemas produtivos mais sustentáveis, que vêm sendo
desenvolvidos e propostos pela Embrapa, e o relativo sucesso de sua adoção representam uma
grande esperança. Porém, ainda persistem desafios enormes para que essa alternativa se torne o
novo padrão agropecuário no Brasil. E tanto a crise socioeconômica como a mudança no perfil
do governo têm contribuído para desacelerar a transição para uma agropecuária mais sustentável.
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