
EDITORIAL

Este número 17 do Boletim Regional, Urbano e Ambiental, da Diretoria de Estudos e Políticas 
Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea, apresenta o mesmo formato de estrutura 
e conteúdo dos números publicados desde o ano de 2016. A publicação está dividida em 
quatro seções: Ensaios, Opinião, Notas de pesquisa e Indicadores. Estas seções procuram 
cobrir um grande conjunto de questões associadas às áreas regional, urbana, ambiental e 
federativa. A partir dessa diversidade temática, procura-se encontrar suas interfaces visando 
orientar uma ação pública mais efetiva, eficaz e eficiente no território nacional. A perspectiva 
territorial é o elemento central e convergente das avaliações e proposições apresentadas nas 
várias seções do boletim.

Os ensaios são textos analíticos ou interpretativos versando sobre determinado assunto 
de forma menos aprofundada do que um tratado formal e acabado. O texto de opinião é 
escrito por alguma autoridade ou algum especialista externo, versando, preferencialmente, 
sobre um tema candente nas diversas áreas abordadas neste boletim, que tem se destacado na 
mídia ou nos debates técnico-acadêmicos. As notas de pesquisa são relatos e/ou resultados 
preliminares de pesquisas em andamento desenvolvidas na Dirur do Ipea. Os indicadores 
temáticos trazem dados macrorregionais/estaduais atualizados periodicamente com a intenção 
de construir séries históricas para a realização de análises específicas.

A primeira seção deste boletim é composta por onze ensaios. Na área regional, dois 
textos abordam distintos aspectos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional 
(PNDR). No trabalho A PNDR e a nova fronteira do desenvolvimento regional brasileiro, 
de autoria de Vitarque Lucas Paes Coelho, o desempenho desta política é discutido com 
relação: aos instrumentos de financiamento; às fragilidades na execução; aos esforços; e aos 
novos desafios. O trabalho também destaca o programa Rotas de Integração Nacional como 
estratégia atual de desenvolvimento e inclusão produtiva sob a coordenação do Ministério 
da Integração Nacional (MI). Como complemento a este ensaio, o mesmo autor elaborou 
o informe intitulado Bases para o Plano Nacional de Desenvolvimento da Rota do Cordeiro, 
referente ao esforço de alcance nacional para mobilização e planejamento da cadeia produtiva 
da ovinocaprinocultura, sendo este plano parte integrante do programa sob a coordenação 
do MI. Em seguida, o ensaio Desindustrialização e a Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional no Brasil: breves notas, de Daniel Pereira Sampaio, procura trazer elementos para 
o debate das relações envolvendo a indústria, o território e o desenvolvimento no Brasil.  
Neste contexto, o autor enfatiza o papel da PNDR na dinamização da atividade econômica, 
por meio da integração produtiva e regional.

Na área urbana, o ensaio A geopolítica das cidades e a nova agenda urbana, do autor 
Renato Balbim, revisita algumas posições apresentadas no livro A Geopolítica das Cidades. 
Velhos Desafios, Novos Problemas, escrito por diversos especialistas em temas urbanos e lançado 
pelo Ipea em 2016, às vésperas da Terceira Conferência das Nações Unidas sobre Moradia 
e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III). O texto apresenta algumas críticas 
à agenda urbana atual, chamando a atenção para a necessidade de se instituir um modelo 
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de governança das cidades que tenha a maior participação da sociedade e de governos e 
representações locais e regionais.

Na área federativa, o trabalho Evolução fiscal e financeira dos estados brasileiros (2012-2015): 
desafios conjunturais e restrições estruturais, de Constantino Cronemberger Mendes, analisa o 
desempenho recente das variáveis fiscais e financeiras daqueles entes, associando-o com 
suas distintas estruturas produtiva e social. Entre as variáveis consideradas, as despesas de 
investimento apresentaram as maiores quedas nos estados de menor base socioeconômica, 
reforçando ainda mais as desigualdades regionais. 

Três ensaios tratam de temas relacionados à gestão e à utilização de recursos hídricos no 
território nacional, com enfoques nas áreas ambiental ou regional. O trabalho Aquicultura: a 
nova fronteira para aumentar a produção mundial de alimentos de forma sustentável, do autor 
Tagore Villarim de Siqueira, enfatiza as vantagens comparativas desta atividade em termos 
de produtividade, investimento e impactos ambientais, sendo uma alternativa eficaz para 
lidar com os impactos das mudanças climáticas na agricultura e na pecuária. Em seguida, o 
ensaio Hidromegalópole São Paulo-Rio de Janeiro: escassez hídrica, sobreposição de espacialidades 
e conflitos, de Roberto Luiz do Carmo e Tathiane Mayumi Anazawa, discute as características 
de uma espacialidade resultante da transposição de águas entre duas bacias hidrográficas da 
região Sudeste, com a finalidade de suprir o abastecimento da bacia que compreende a região 
metropolitana de São Paulo. Já o estudo Revitalização do rio São Francisco, de César Nunes 
de Castro e Caroline Nascimento Pereira, apresenta uma avaliação da proposta inicial do 
programa anunciado pelo governo federal em agosto de 2016, com a discussão de algumas 
limitações e a proposição de melhorias.

Outros três ensaios são referentes ao setor agrícola nacional, com ênfases nas áreas 
fiscal ou de desenvolvimento regional. No ensaio Crédito agrícola no Brasil: trajetória recente, 
desafios e oportunidades, dos autores Rogério E. Freitas e Gesmar R. Santos, é analisado o 
comportamento daquela variável ao longo da última década e meia (2000 a 2015), apontando 
seu crescimento expressivo no período e a tendência de concentração dos recursos financeiros 
em termos regionais, por tipo de cultivo e pelo tamanho do produtor. Já o trabalho Gasto 
público com a agricultura no Brasil: uma abordagem a partir de dados agregados, dos mesmos 
autores, traz informações complementares àquelas do ensaio anterior quanto à destinação 
dos dispêndios federais com o setor agrícola. Apesar do grande e contínuo crescimento da 
agropecuária e da agroindústria nos anos de 2000 a 2015, o setor encontra-se menos depen-
dente do financiamento subsidiado, havendo uma relação predominantemente decrescente 
entre o gasto público e o crédito no período. No terceiro ensaio, Agronegócio e dinâmica 
populacional: a soja e os frigoríficos em Mato Grosso, de Roberto Luiz do Carmo, Felipe 
Ferraz Vazquez e Kelly Camargo, discutem-se o processo de implantação do agronegócio e 
sua relação com o crescimento demográfico naquele estado. Os autores abordam a relação 
entre a geração de empregos e o aumento dos fluxos migratórios para os municípios que 
receberam mais investimentos.

Por fim, no ensaio O mercado habitacional a partir do programa Minha Casa Minha 
Vida, a autora Gabriela Lanza Porcionato descreve uma nova caracterização deste setor, com 
ênfase no papel do Estado como legislador das questões jurídicas e das negociações que 
possibilitaram a implantação do programa. Também é mencionado o incentivo do Estado 
quanto à indução da demanda por residências, pela disponibilização de linhas de crédito 
para diversos segmentos de consumidores.
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A seção Opinião é formada por dois textos que apresentam algumas considerações sobre 
possíveis mudanças na estrutura tributária nacional. No primeiro deles, Reforma tributária e 
a cultura do litígio, escrito por Everardo Maciel, enfatiza-se a excessiva geração de conflitos 
de interesse decorrentes da estrutura e do funcionamento do sistema tributário. A ocorrência 
deste fenômeno explicaria em parte o atual tamanho da carga tributária brasileira, além de  
tornar ineficiente qualquer proposta de reforma. O segundo texto, Reforma tributária,  
de autoria de Bernard Appy, elenca um conjunto de distorções relacionadas ao sistema 
tributário nacional, e, a partir daí, aponta quais devem ser as prioridades dentro de uma 
agenda de reformas.

Na seção Notas de pesquisa, são apresentados dois breves relatos de linhas de trabalho 
que se encontram em andamento na Dirur do Ipea. São elas: As superintendências regionais 
de desenvolvimento: leis complementares de recriação e os planos regionais de desenvolvimento, 
dos autores Aristides Monteiro Neto e Gabriela Lanza Porcionato; e Os investimentos e 
seus impactos regionais e setoriais, assinada por Bruno de Oliveira Cruz, Carlos Wagner de 
Albuquerque Oliveira, Iuri Vladimir de Jesus Queiroz e Ubirajara de Brito Cruz Junior.

A última seção, de Indicadores, traz uma série de dados regionais, urbanos, federativos 
e ambientais atualizados, permitindo um acompanhamento das principais variáveis para 
análise dos diversos temas.

Gostaríamos de registrar nossos agradecimentos aos colegas especialistas, externos ao 
Ipea, que contribuíram com artigos para este número do boletim – da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), da Universidade Estadual Paulista (Unesp, campus Araraquara), 
da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), da Universidade Federal do Espírito 
Santo (Ufes), do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 
(Departamento Regional Nordeste - GP/Denor), do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), 
e do MI – e aos que atuaram voluntariamente como pareceristas dos ensaios desta edição. 
Do Ipea: Aristides Monteiro Neto; César Nunes de Castro; Demetrios Christofidis; Gesmar 
R. Santos; José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho; Lucas Vasconcelos, Marco Aurélio Costa, 
Maria da Piedade Morais; Murilo José de Souza Pires; e Ronaldo Ramos Vasconcelos. 
Do MI: Vitarque Lucas Paes Coelho. Agradecemos também aos técnicos e bolsistas do 
Ipea que participaram da elaboração da seção de Indicadores: Bárbara Oliveira Marguti; 
Constantino Cronemberger Mendes; João Paulo Viana; Raphael de Oliveira Silva; e Rodrigo 
Luis Comini Curi. 

Espera-se que este novo boletim, nas diversas abordagens presentes nas suas várias 
seções, sirva como material de referência para o debate público, bem como para subsidiar 
a ação pública no território nacional, conciliando aspectos regionais, urbanos, ambientais 
e federativos.

Que todos tenham uma boa leitura!

Os Editores




