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APRESENTAÇÃO

Nesta edição de número 8 do Boletim regional, urbano e ambiental, o principal foco está no 
setor primário da economia. O artigo Proposição teórica para o tratamento da dinâmica agrária 
referida a território, com menção particular à Amazônia, assinado pelo pesquisador Francisco 
de Assis Costa, aponta para a existência de estruturas diversas nas relações de produção 
camponesas e patronais. Em especial, na região Norte, a estrutura de produção regida pelo 
modo camponês explica a maior parte da produção rural e se compõe por propriedades com 
produção em pequena escala, com uso mais intensivo do “capital natural” (florestas primárias 
e secundárias) e maior grau de diversidade quando comparado ao modo de produção patronal; 
este sim, mais especializado, mais intensivo em capital físico e com menor grau de manejo 
florestal. O autor também separa as diferenças estruturais entre a agricultura familiar e a 
agricultura não familiar, apontando que esta última forma de produção não necessariamente 
se caracteriza pelo uso de técnicas modernas. Neste sentido, o autor procura mostrar que, 
diante de um mercado com rendimentos crescentes de escala e existência de externalidades, 
um determinado modo de produção pode ser extinto, mesmo sendo mais eficiente em um 
futuro próximo. Isto porque, com a existência de incertezas, este modo de produção pode 
não chegar à sua plena maturidade e, com isso, não mostrar toda sua eficiência. Sinalizar 
para o melhor modo de produção significa, conforme o autor, adotar quatro blocos de estratégias, 
que vão desde o aumento das vantagens iniciais daquele modo de produção que ainda não 
se revelara o mais eficiente até a redução de suas incertezas.

Na sequência do boletim, o artigo assinado por Alexandre Valadares, cujo título é SPU 
e Terra Legal: duas concepções diversas de políticas de regularização fundiária e acesso à terra, 
discorre sobre dois programas operados pelo governo federal: o primeiro, coordenado pelo 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), denominado Terra Legal; e o segundo, 
sob a direção da Secretaria de Patrimônio da União, chamado Nossa Várzea: cidadania e 
sustentabilidade na Amazônia.

O artigo Análise das implicações do financiamento bancário regional sobre o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de Patrícia Rejane Martins Bastos 
e José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, põe em foco a política de crédito rural votada à 
agricultura familiar no Brasil. Seu objetivo é verificar se há correlação entre a distribui-
ção regional do crédito Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF) e os resultados do financiamento bancário regional, este caracterizado pelo 
conjunto de bancos formado tanto por bancos públicos quanto privados que atuam 
nas Unidades Federativas do Brasil. O pressuposto é que o comportamento do setor 
bancário regional, no que se refere ao financiamento da produção, tende a se reproduzir 
nos resultados de acesso ao PRONAF. 

Para discutir o seguro da atividade agrícola, Alexandre Gervásio de Sousa e Gesmar 
Rosa dos Santos apresentam o artigo intitulado Seguro agrícola no Brasil e o desenvolvimento 
do Programa de Subvenção ao Prêmio. Os autores focam suas análises na evolução do Programa 
de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), gerido pelo Ministério da Agricultura, 
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Pecuária e Abastecimento (Mapa) no período compreendido entre 2006 e 2011. Vale lem-
brar que este programa é o principal instrumento de seguro agrícola no país. Para os autores, 
o seguro agrícola brasileiro não atingiu sua maturidade, o que exige que o Estado seja mais 
atuante, regulando e subsidiando o mercado. Além disto, o PSR complementa outros sistemas 
de recuperação de perdas, como o Proagro e o Garantia Safra.

Ainda seguindo a linha de oferta de subsídios à produção agrícola por parte do 
setor público, Gesmar Rosa dos Santos e Valquíria Cardoso Caldeira apresentam o artigo 
Subvenção à produção de cana-de-açúcar no Brasil: medida temporária ou definitiva para a 
baixa produtividade regional? O trabalho faz uma análise do Programa de Subvenção à 
Cana-de-Açúcar, a partir das operações de subsídios feitas pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (CONAB), responsável pela execução da subvenção. Os autores chamam a 
atenção para o fato de não haver exigência de ganhos de produtividade para se ter acesso ao 
subsídio; e de se tratar de uma política com foco setorial, sem qualquer comprometimento 
com o desenvolvimento regional. Portanto, para estes pesquisadores, políticas combinadas 
de desenvolvimento regional podem ser importantes para dinamizar a produção da cana-
-de-açúcar e de outros cultivos.

José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho e Adriana Carvalho Pinto Vieira, no estudo 
intitulado Evolução do desempenho comercial do setor agropecuário brasileiro de 1990 a 2012, 
fazem um apanhado da evolução da balança comercial brasileira, com o objetivo de con-
textualizar o agronegócio no conjunto das transformações econômicas das duas últimas 
décadas. Para os autores, não será mais possível para o Brasil aumentar a intervenção do 
governo nas políticas agrícolas e comerciais. Isto porque o mercado mundial agrícola se 
encontra bastante integrado, o país apresenta alto grau de abertura comercial neste setor e tem 
estabelecimento de novos relacionamentos dos mercados internos e externos. Os autores 
entendem que a política agrícola brasileira tem sido reformulada e aprimorada de forma 
profunda, como parte de um amplo programa de ajustamento da economia brasileira, com 
o desenvolvimento de políticas de apoio à comercialização, seguro rural e de crédito rural, 
bem como oferta de recursos com taxas de juros abaixo das praticadas pelo mercado. 

O trablho A agricultura no Nordeste brasileiro: oportunidades e limitações ao desenvol-
vimento, de César Nunes de Castro, aponta para a atual situação da agricultura da região 
Nordeste, mostrando que esta região apresenta dificuldades estruturais no que se refere 
à sua capacidade de se autossustentar quanto à produção de alimentos. Fatores como os 
efeitos negativos do clima (as secas) inibem o desenvolvimento da atividade agrícola e 
apresentam como consequência deterioração do solo, baixa disponibilidade de água, redução 
da biodiversidade e aumento do processo de desertificação. O autor também aponta 
como resultado da pobreza da região a forma como se apresenta a estrutura latifundiária, o 
sistema de crédito agrícola, a comercialização, a assistência técnica, o sistema educacional 
de baixa qualidade etc. 

O artigo que encerra esta edição do Boletim regional, urbano e ambiental, inti-
tulado Economia, concessões florestais e a exploração sustentável de madeira, trata da 
exploração de madeira de forma sustentável e é assinado por Júlio César Roma e André 
Luiz Campos de Andrade. Conforme os autores, seguindo a definição do termo “floresta” 
adotado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO), o Brasil é um país predominantemente florestal. As florestas brasileiras são 
fundamentais para a manutenção e a regulação de serviços ecossistêmicos e constituem 
um importante ativo econômico para o Brasil, de grande potencial de uso sustentável. 
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Daí, o manejo sustentável de produtos florestais madeireiros e não madeireiros, além 
de apresentar grande potencial de geração de emprego e renda, ser uma atividade de 
mais baixo impacto sobre a biodiversidade nativa quando comparado a outras ativi-
dades como agricultura, pecuária e mineração. Isto, ainda segundo os autores, pode 
representar a porta a ser atravessada rumo à aspirada sustentabilidade na Amazônia. 

Com os artigos apresentados nesta edição do Boletim regional, urbano e ambiental, 
fica muito claro o grau de complexidade da questão agrária no Brasil. Além dos fatores 
climáticos, da qualidade da terra e das oscilações do mercado, que afetam a produção e 
produtividade da agricultura cultivada ou mesmo extrativa, existem as relações institucionais, 
ambientais e legais que merecem especial atenção dos agentes públicos e privados.

Boa leitura! 

Carlos Wagner de Albuquerque Oliveira


