
EDITORIAL

Este número 18 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 especialista externo, versando sobre um tema candente 
nas diversas áreas abordadas neste boletim que tem se destacado na mídia ou nos debates 
acadêmico-técnicos. As notas de pesquisa são relatos e/ou resultados preliminares de pes-
quisas em andamento desenvolvidas na Dirur/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 dez ensaios. Os seis primeiros textos 
representam esforços de reflexão empreendidos no âmbito da Coordenação de Estudos 
Regionais da Dirur/Ipea. O ensaio Desigualdade territorial, mobilidade espacial e vulnerabilidade,  
dos autores Aristides Monteiro Neto e Dorotea Blos, visa contribuir com uma leitura dos 
feitos de políticas nacionais sobre o território, com ênfase na redução de desigualdades e 
vulnerabilidade social e em projetos de mobilidade urbana.

Os dois textos seguintes discutem a dinâmica produtiva sob os pontos de vista regional 
e local durante o período de 2000 a 2015. No ensaio Heterogeneidade na indústria de 
transformação nas macrorregiões do Brasil (2000-2015), o autor Raphael de Oliveira Silva 
investiga o comportamento da produtividade das atividades industriais nas cinco regiões 
brasileiras, identificando suas respectivas direções. O ensaio Dinâmica industrial na Região 
Metropolitana de São Paulo: uma análise do período 2000-2015, de Danilo Severian, analisa 
em que medida as mudanças no nível de atividade industrial e as transformações estruturais 
da cidade de São Paulo impactaram os empregos nos municípios da sua região metropolitana. 

Outros dois textos tratam de dinâmicas regionais atualmente em ascensão. No ensaio 
Aspectos socioeconômicos da região do Matopiba, de Caroline Nascimento Pereira, Gabriela 
Lanza Porcionato e Cesar Nunes de Castro, são apresentados os principais indicadores das 
dinâmicas econômica e social na região composta por municípios fronteiriços dos estados 
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do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia, que pertencem ao bioma Cerrado e onde 
se desenvolve agricultura de alta produtividade. O ensaio Desenvolvimento regional como 
política de apoio para a revitalização do rio São Francisco, de Caroline Nascimento Pereira e 
Cesar Nunes de Castro, aponta as potencialidades econômicas da região que abrange aquela 
bacia hidrográfica, destacando a importância da Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional (PNDR) no processo de recuperação do meio ambiente.

O último ensaio da área regional, O papel da inadimplência na heterogeneidade da 
arrecadação do IPTU no Brasil, de Pedro Humberto Bruno de Carvalho Junior, apresenta 
indicadores referentes à inadimplência e à arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) nos municípios brasileiros durante o período recente, evidenciando comportamentos 
distintos nas localidades do Norte e do Nordeste quando comparadas ao Sul, ao Sudeste e 
ao Centro-Oeste. A análise permite verificar que a inadimplência pode ser apontada como 
uma das principais causas das disparidades e baixa eficiência arrecadatória do IPTU. Diante 
dessa situação, o ensaio destaca algumas medidas que poderiam ser implementadas visando 
à redução da inadimplência.

Os quatro textos seguintes da seção Ensaios decorrem de projetos de pesquisa em 
andamento nas demais áreas de atuação da Dirur/Ipea. No ensaio Entorno e primeiras respostas  
(g)locais à instabilidade na Venezuela, a autora Paula Gomes Moreira apresenta um relato 
sobre o aumento da instabilidade política, econômica e social na Venezuela, ocorrido nos 
últimos anos, e o consequente deslocamento de muitos venezuelanos pelas fronteiras terrestres 
e marítimas com países vizinhos. O texto também relata algumas iniciativas de recepção dos 
deslocados e mediação da crise por parte de governos da região e de organizações internacionais.

O ensaio Indicadores sociais e desenvolvimento rural: um estudo sobre o Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal Rural no Brasil, de Carlos Vinícius da Silva Pinto, 
Betty Nogueira Rocha e Nikolas de Camargo Pirani, apresenta os resultados de um índice 
obtido a partir da desagregação de dados demográficos, econômicos e sociais por situação de 
domicílio (rural ou urbano), que foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) no Censo Demográfico de 2010. Tais resultados possibilitam uma maior 
compreensão das políticas que promoveram o desenvolvimento do setor agrário no Brasil.

No ensaio Desafios metodológicos para a avaliação de programas governamentais: o caso do 
Programa de Aquisição de Alimentos, os autores Ricardo da Silva Kaminski, Regina Helena 
Rosa Sambuichi, Iracema Ferreira de Moura e Elisangela Sanches Januario procuram mostrar 
a importância da teoria do programa como base para a avaliação de políticas públicas, 
apresentando seus principais desafios metodológicos. Como exemplo ilustrativo, é realizada 
uma avaliação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), concebido no ano de 2003 
com o objetivo de combate à fome e fortalecimento da agricultura familiar no Brasil.

Por fim, no ensaio O Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 6 – Água e Saneamento: 
desafios da gestão e a busca de convergências, dos autores Luiz Augusto Bronzatto, Daniela 
Nogueira Soares, Gesmar Rosa dos Santos, Júlio Issao Kuwajima e Maíra Simões Cucio,  
é apresentada uma reflexão sobre os desafios da gestão da água no Brasil que podem postergar 
o alcance de parte das metas estabelecidas na Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, 
pactuada entre diversos países no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU). 
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Também são discutidas as questões a serem enfrentadas para uma maior efetividade da Política 
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), assim como as ações em prática que visam superar 
as dificuldades presentes no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Na seção Opinião, o texto intitulado Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a 
implantação da Agenda 2030 no Brasil foi redigido por Henrique Villa da Costa Ferreira, 
secretário nacional de articulação social da Secretaria de Governo da Presidência da República. 
O texto menciona a importância daquela agenda como uma plataforma global norteadora 
de políticas públicas, tendo sido adotada pelo Brasil e por outros 192 Estados-membros das 
Nações Unidas, além dos desafios do governo federal para a sua implantação.

Na seção Notas de pesquisa são apresentados dois breves relatos de linhas de trabalho 
que se encontram em fase inicial de desenvolvimento. São eles: Avaliação do Programa de 
Aquisição de Alimentos, de Regina Helena Rosa Sambuichi, Ricardo da Silva Kaminski, 
Iracema Ferreira de Moura e Elisangela Sanches Januario; e Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 6 – Água e Saneamento: estudos e proposição de medidas para implementação e 
monitoramento, de Gesmar Rosa dos Santos.

A última seção, de Indicadores, traz uma série de dados regionais, urbanos e federativos 
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 Federal 
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(Pnud Brasil), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP),  
do Ministério da Saúde (MS) e do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) –,  
e aos colegas do Ipea que atuaram voluntariamente como pareceristas dos ensaios desta edição: 
Bárbara Oliveira Marguti, Bolívar Pêgo, Constantino Cronemberger Mendes, José Eustáquio 
Ribeiro Vieira Filho, Murilo José de Souza Pires, Raphael de Oliveira Silva, Ronaldo Ramos 
Vasconcelos e Vanessa Gapriotti Nadalin. Agradecemos também aos técnicos e bolsistas 
do Ipea que participaram da elaboração da seção de Indicadores: Aristides Monteiro Neto, 
Bárbara Oliveira Marguti, Constantino Cronemberger Mendes, Raphael de Oliveira Silva 
e Rodrigo Luís 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




