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A AGRICULTURA TROPICAL E A EXPANSÃO DA FRONTEIRA 

AGRÍCOLA DO CERRADO 

O Brasil atualmente lidera um processo de inovação tecnológica e institucional, 

que começou nos anos 70, cujo legado é uma agricultura tropical legítima, com 

identidade própria. Naquela época, a pesquisa agropecuária nacional passou a ter certa 

autonomia científica, o que lhe permitiu participar, de forma relevante, da nova história 

da agricultura mundial: a história da agricultura tropical.  

No período pós Segunda Guerra, o modelo de política econômica vigente era o 

de substituição de importações que não favorecia a modernização e dinamização da 

agricultura. Durante anos contentou-se com a expansão agrícola baseada no 

alargamento da fronteira agrícola e com o emprego, basicamente, de terra e trabalho. 

Mas esse descaso em relação à modernização da agricultura logo começou a 

apresentar seus efeitos negativos como, por exemplo, a escassez de alimentos e seus 

altos preços que foram marcantes na crise vivida pelo Brasil nos primeiros anos da 

década de 1960. 

Dessa forma, a criação de uma empresa pública, que fosse vinculada ao 

Ministério da Agricultura, mas estabelecida como um órgão de administração indireta, 

passou a contribuir para uma revolução na agricultura brasileira. Esse caráter jurídico 

independente seria um garantidor do que se almejava em termos institucionais, que era 

flexibilidade e agilidade para captar e manejar recursos humanos e financeiros. Assim 

nasceu a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), como resposta a 

alguns problemas já identificados. Mas essa instituição serviu principalmente como a 

realizadora de um sonho: o de desenvolver a agricultura brasileira, gerando 

conhecimento e tecnologias, modernizando o setor agrícola e aumentando a 

produtividade de alimentos para a população e de fibras para a indústria. 

Para esse processo de expansão e modernização criou-se também um Sistema 

de Crédito Rural ágil e eficiente. A partir de 1973 a Embrapa passou a executar uma 

série de medidas importantes, como um forte treinamento para seus pesquisadores, que 

iam concluir mestrado e doutorado em universidades norte-americanas e europeias, 

sendo esse um investimento em pesquisa agropecuária, que veio transformar 

radicalmente o perfil acadêmico do quadro de pesquisadores da Embrapa. 
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Cidades como Rondonópolis-MT, além da região do MATOPIBA são exemplos 

de regiões no Brasil onde a modernização ocorreu graças à expansão da fronteira 

agrícola. Na Figura 1 a seguir, pode-se ver o mapa do Brasil indicando a direção da 

expansão da fronteira agrícola, o que levou à modernização dessas regiões. 

 

 
Figura 1: Expansão da fronteira agrícola. 
Fonte: Agronegócio, s.d. 

Todos esses esforços reunidos, tanto em âmbito federal como estadual, 

produziram um fenômeno que ficou conhecido como “primeiro ciclo da revolução da 

agricultura tropical no Brasil” e a ocupação do cerrado foi uma das principais conquistas 

desse ciclo. Essa revolução trouxe impactos sociais e econômicos muito relevantes para 

o país. Pode-se citar a interiorização do desenvolvimento, trazendo mais renda e 

emprego para a população local; a estabilização do abastecimento, em vista da maior 

produção de alimentos; a redução do preço da cesta básica e de vários produtos em 

geral, o que contribuiu para o aumento real do salário dos trabalhadores; o aumento das 

exportações agrícolas, responsável pelo superávit no saldo comercial, e que também 

garantiu uma menor vulnerabilidade externa do país. 
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