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RESUMO: Esta referida pesquisa possui como principal objetivo, a análise da 

correlação entre as praticas insustentáveis no Cerrado do norte de Minas Gerais e os 

problemas urbanos, sociais e ambientais desta região. A partir dos dados obtidos e 

documentos estudados, minuciosamente, foi possível traçar um paralelo cronológico 

entre o período de mecanização e intensa exploração do bioma Cerrado e o grande 

êxodo rural, o inchaço urbano, o aumento do preço dos alimentos, a degradação 

ambiental, entre vários outros problemas. Sendo assim, este trabalho enfoca o período 

pós Revolução-Verde, ou seja, o período que se inicia no final da década de 1970 e se 

intensifica na década de 80. Partindo desta premissa, o estudo em questão, visa detalhar 

as contradições que o modelo desenvolvimentista atual proporciona para o Cerrado 

norte mineiro e toda a sua população, além de propor soluções políticas e 

economicamente viáveis e ecologicamente corretas. 
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ABSTRACT: This research that has as main objective the analysis of correlation 

between unsustainable practices in the Cerrado of northern Minas Gerais and urban 

problems, social and environmental of the area.From the data obtained 

and analyzed documents, in detail, it was possible to draw a parallel between 

the chronological period ofmechanization and intensive exploration of the Cerrado and 

the large rural exodus, urban swelling, increased food prices, environmental 

degradation, among many other problems. Thus, this paper focuses on the post-

Green Revolution,  the period that begins in the late 1970s and intensified in the 

80s. Starting from this premise, the present study aims at detailing the 

contradictions that  current development odel provides for the northern Cerrado 

mineiro and its entire population, and propose policy solutions and economically viable 

and environmentally friendly. 
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INTRODUÇÃO 

 

O BIOMA CERRADO E SUAS CARACTERISTICAS 

 

 

             É sabido que o bioma Cerrado se encontra em posição de segunda maior 

vegetação do Brasil. Sua formação original se estendia por uma área de dois milhões de 

km², o que abrangia dez estados do Brasil Central. Atualmente pode-se comprovar que 

restam apenas 20% desse montante. O Cerrado é, exclusivamente, uma vegetação de 

regiões tropicais, apresentando estações bem definidas, sendo elas: verão chuvoso e 

inverno seco. Este bioma possui grande deficiência em nutrientes, presença de arvores 

arbustivas de troncos torcidos, recurvados e de folhas grossas,espaças em meio a uma 

vegetação rasteira e bastante rala que as vezes se mistura com campos limpos ou matas 

de arvores não muito altas.diga-seque é uma paisagem agressiva e ,por este motivo, fez 

com que gerasse grande desinteresse por parte do governo no que se refere a pratica da 

agricultura em larga escala até meados do final dos anos de 1960. Em contrapartida, a 

presença de três das maiores bacias hidrográficas da America do Sul ( Tocantins-

Araguaia,São Francisco e Prata) favoreceu uma ampla biodiversidade na região.Estima-

se que 10 mil espécies de vegetais,837 de aves e 161 de mamíferos habitam este local. 

No tocante a riqueza de espécies, a sua flora deve ser superada apenas pelas florestas 

amazônicas e pelas florestas atlânticas. Já no que se refere a fauna do Cerrado,pode-se 

afirmar que é pouco conhecida. Obviamente, que ela é muito rica,principalmente,no 

grupo dos insetos. 

                 O clima que se predomina na região dos Cerrados é denominado de Tropical 

Sazonal, possuindo o inverno seco. Em geral sua precipitação média anual fica entre 

1200 e 1800 mm. Nos meses de primavera e verão (Outubro e Março) a estação é, 

predominantemente, chuvosa. Logo após, isto se resulta uma estação seca de três a 

cinco meses de duração. Vale ressaltar que, pelo fato das arvores possuírem raízes 

profundas, chegando a 20 metros de profundidade, a água não se torna fator limitante 

para a vegetação, uma vez que atingem as camadas de solo, permanentemente, úmidas. 

                 Os Cerrados ocupam, atualmente, uma área de, aproximadamente, 200 

milhões de hectares, correspondendo ao tamanho de toda Europa ocidental. Atualmente, 

cerca de 20 milhões de pessoas residem sobre este bioma. Cabe ressaltar que a presença 

humana nessa região data de pelo menos 12 mil anos. Sendo assim, varias atividades já 

exploraram, de forma inconseqüente, todo o complexo natural dos Cerrados. A 

atividade garimpeira, por exemplo, contaminou os rios de Mercúrio e favoreceu os seus 

assoreamentos. Além disso, a mineração contribuiu para o desgaste e erosão dos solos. 

A partir da década de 70, com a mecanização do campo, a agricultura começou a se 

destacar na produção de soja, algodão e milho, ganhando grandes proporções na década 

de 80. Nestes últimos 32 anos, as monoculturas, a abertura de estradas, a pratica da 

pecuária extensiva, dentre outras atividades antrópicas, acabaram por destruir grande 

parte do Cerrado brasileiro. Nos dias atuais, menos de 2% está protegida em reservas ou 

parques. Todos esses agravantes gerados pela exploração nociva e em larga escala do 

bioma Cerrado desencadeou um grande processo migratório para os centros urbanos, 

denominado de êxodo rural. A expansão da fronteira agrícola e a mão-de-obra 

mecanizada fizeram com que os pequenos proprietários abandonassem suas terras e se 

dirigissem as cidades em busca de melhores oportunidades. Em suas palavras Balsan 

(2006,pg.128) destaca que “o novo padrão de desenvolvimento econômico tem 

demonstrado exclusão do homem do campo da geração de emprego, diminuição da 



renda, entre outros,ocasionando conseqüentemente, desordem no espaço rural, 

decorrente da competitividade do capitalismo.” 

             Contudo, tal situação se reverteu em problemas urbanos, sociais e ambientais, 

comprometendo a qualidade de vida da população que reside nos centros urbanos uma 

vez que, estes, não possuíam suas infra-estruturas, proporcionalmente, adaptadas.Além 

disso, os recursos naturais se mantém ameaçados pela expansão da fronteira 

agrícola,resultando no desmatamento,na poluição de mananciais,na degradação do 

solo,devido a utilização intensiva de insumos químicos,bem como, a mecanização nas 

lavouras de diversas culturas.Tudo isso somado a falta de políticas que assegurem os 

pequenos proprietários e a manutenção da agricultura familiar, faz surgir a necessidade 

de se criarem alternativas que ofereçam suportes ao pequenos produtor rural,conciliando 

a produção do cultivo a partir de práticas menos agressivas ao meio ambiente, 

especificamente, nos cerrados brasileiros.Obstante a isso, o que se projeta é a 

continuidade de um modelo insustentável dentro de um circulo vicioso que é 

proporcionado pela globalização,afetando negativamente e de forma conjunta o meio 

ambiente, a vida social rural e a vida social urbana,uma vez que ,na cadeia produtiva, 

um depende do outro. 

 

O NORTE DE MINAS GERAIS E O EXODO RURAL 

 

           Pode-se dizer que o êxodo rural figura-se duplamente como problema ao gerar ou 

transferir carências para áreas urbanas e, também, ao ser resultante de situações 

econômicas adversas no campo, ou seja, por se caracterizar como reflexo de um 

diagnóstico rural problematizado. Dessa maneira, o êxodo rural seria originado da 

atuação de dois fatores distintos: os fatores de estagnação, que se manifestam em áreas 

onde parte do crescimento populacional deveria ser expulso devido a incapacidade de 

provimento de sua subsistência pela escassez de terra,sendo esta definida em termos 

tecnológicos ou em termos do seu monopólio pelos latifundiários, que é o acontece 

quando se tem uma expansão da fronteira agrícola que tem por objetivo atender a 

demanda externa e, por conseguinte,necessita de produção em larga escala.Um outro 

fator seria o de mudança,ou seja, aqueles que estão atrelados a situação contraria de 

modernização,na qual a introdução de técnicas intensivas em capital acarretaria a 

liberação de força de trabalho anteriormente empregada. Tais fatores retratam situações 

extremas que geram o mesmo caráter compulsório da expulsão, impedindo assim, a 

opção desses grupos sociais afetados se manterem no mesmo local. A partir deste 

prisma formulou-se gradualmente a idéia de que os fatores de atração, que seriam 

aqueles consubstanciados nas oportunidades econômicas e na melhor qualidade de vida 

ao meio urbano conformariam apenas o direcionamento do fluxo de evasão rural. 

           Em Minas Gerais o embasamento teórico se encaixa de forma precisa, pelo fato 

de apresentar uma grande heterogeneidade interna. Coexistem em seu território regiões 

estagnadas e em processo de desenvolvimento e modernização, permitindo a analise 

comparativa se suas implicações sobre o êxodo rural. A região do norte de Minas Gerais 

sempre foi caracterizada pó ruma região pertencente ao semi-árido e, por este motivo 

sempre, foi sinônimo de atraso. Muitos investimentos foram direcionados a esta região a 

partir dos anos 70 e 80 e a expansão da fronteira agrícola se acentuou sobre os cerrados. 

Tal processo só foi possível após a Revolução Verde que proporcionou a fertilização 

dos solos do Cerrado para a agricultura intensiva. A mecanização e modernização se 

instalaram no norte mineiro e os pequenos proprietários foram sendo compulsoriamente 

se fragilizando dentro do seu próprio meio, uma vez que os grandes latifúndios 

marginalizaram sua produções e,com isso, se viram sem suportes de sobrevivência em 



meio a esse modelo capitalista. Os fatores de atração logo os impulsionaram aos centros 

urbanos com a idéia de inclusão socioeconômica, mas na verdade, o que ocorreu foi 

uma acentuada expansão aleatória das manchas urbanas, que consigo se desenvolveram, 

também, grandes problemas sociais, como a especulação imobiliária, as construções de 

habitações irregulares, a falta de emprego, o saneamento básico restrito a poucos, a 

violência gerada pela força do consumo, o aumento nos preços dos alimentos 

provocados pelo mercado interno defasado, uma vez que não se tem agriculturas 

familiares que outrora abasteciam os mercados municipais com produtos 

orgânicos.Todos esses problemas estão intimamente ligados ao processo de evasão 

populacional,ou êxodo rural, que atingiu a região norte de Minas Gerais. Por outro lado, 

o novo padrão de êxodo rural pode acarretar um padrão distinto de crescimento urbano, 

na qual as cidades de pequeno porte cumpram a função de “dormitórios’ para o meio 

rural, impedindo a expansão da mancha urbana atrelada aos grandes problemas sociais. 

Logo, seria mais produtivo considerar o êxodo rural não como um problema em si ou 

sintoma de outros problemas a serem minorados, mas sim como uma tendência, de certa 

forma, irreversível que deve ser articulada pelas ações estaduais,ou seja, com programas 

sustentáveis que visem manter a renda de grupos sociais,tanto  no campo quanto nos 

centros urbanos. 

 

CONCLUSOES FINAIS 

 

        Tendo em vista que o norte de Minas Gerais é uma região de contrates, onde 

regiões mais desenvolvidas são focos de atração para regiões menos favorecidas, pode-

se analisar a origem, as causas e as conseqüências do processo migratório da zona rural 

para a zona urbana. Além disso, pode-se perceber a ligação entre o bioma Cerrado e o 

processo de evasão da população rural, na qual se associa o manejo inadequado do meio 

ambiente e os problemas socioeconômicos. Durante a pesquisa bibliográfica e 

documental foi possível detectar a influencia das faltas de políticas publicas voltadas 

para os cerrados do norte de Minas Gerais e o que se tornou resultante dessa 

negligencia. A partir destes fatos e dessas articulações teóricas é possível ter uma nova 

percepção entre meio ambiente e desenvolvimento. Políticas públicas que forem 

direcionadas as praticas sustentáveis no Cerrado trará conseqüências positivas não 

somente para este bioma que já foi degradado inconseqüentemente mas,também, para as 

populações tradicionais que se mantiam sobre este território produzindo de forma 

consciente, em pequena escala e que,mesmo assim, era capaz de suprir os centros 

urbanos de alimentação, uma vez que a população não se expandia de forma 

descomunal como se viu após o êxodo rural.Além disso, o referente estudo tem como 

objetivo principal a reformulação de programas que incentivem a produção de renda em 

pequenas propriedades e que conscientizem e capacitem as comunidades no que tange a 

educação ambiental e o manejo sustentável.Somando a isso, a pesquisa em questão visa 

clarear a idéia de que o desenvolvimento em todos os sentidos depende,exclusivamente, 

do meio ambiente,de praticas salutares e políticas publicas que visem as ações 

ecologicamente corretas e economicamente viáveis. 

          Nesse contexto, surge no Norte de Minas, a idéia do Centro de Agricultura 

Alternativa (CAA), uma organização não governamental que trabalha juntamente com o 

pequeno produtor rural, comunidades tradicionais e assentamentos, a fim de 

desenvolver experiências voltadas para a produção agroecológica, dando suporte para 

que o agricultor familiar desenvolva sua produção sem afetar a biodiversidade dos 

ecossistemas.Diante disso, o estudo em pauta tem como objetivo, discutir a atuação do 

Centro de Agricultura Alternativa do Norte Minas como um incentivo à permanência do 



pequeno produtor rural no campo a partir de experiências agroecológicas. A atuação do 

CAA na região torna-se importante uma vez que os projetos desenvolvidos pela 

entidade, além de promover a geração de renda para o pequeno produtor através da 

prática agroecológica e preservar o grande bioma Cerrado, atenuam os fluxos 

migratórios do campo para a cidade. 
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