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Esta nona edição do Boletim regional, urbano e ambiental apresenta um conjunto de 
estudos que expressam a amplitude, as riquezas e as possibilidades de análises do tema. 
A questão ambiental, indispensavelmente, coloca em primeiro plano a preocupação com 
o crescimento econômico, com vistas ao atendimento das necessidades crescentes do 
homem, conjugada com seu bem-estar. Isto envolve não somente o aumento da pro-
dutividade e da produção, mas também o desafio de se manter o planeta sustentável e a 
preocupação com as futuras gerações, objetivo ainda maior quando se aborda a questão 
das disparidades entre as regiões brasileiras. O desenho de políticas de desenvolvimento 
sustentável com redução das distorções ocasionadas pelos diferentes níveis de desen-
volvimento dos estados e dos municípios que compõem o país exige energia extra aos 
agentes empenhados em tal missão. Considerar que as desigualdades regionais vão além 
do nível de produção e renda, que envolvem distintos ambientes físicos, de infraestrutura 
e, principalmente, institucionais, é tarefa elementar de qualquer formulador de política 
pública. Ao mudar o foco das grandes regiões e dos estados brasileiros para um olhar 
mais detido sobre os municípios, percebe-se que o nível de disparidades entre eles se 
torna maior, ainda que estes pertençam a uma mesma região ou a um mesmo estado.

O primeiro artigo apresentado neste boletim aborda o conceito de sistemas socioe-
cológicos para mostrar um de seus instrumentos de análise, a Teoria da Resiliência. Este 
ensaio é assinado pelo pesquisador Robert Buschbacher, da Universidade da Flórida. Na 
sua abordagem, ele procura mostrar os conceitos básicos de resiliência, as origens dentro 
da teoria do conhecimento destes conceitos, suas principais ideias e o seu emprego para a 
gestão de sistemas socioecológicos. Ao contrário das abordagens inspiradas no conjunto de 
ideias iluministas, em que o mundo pode ser representado por modelos fechados e deter-
minísticos, com equilíbrio estável, o autor argumenta que em sistemas abertos (o mundo, 
assim como os ecossistemas, é um sistema aberto), não se pode fazer observações sobre 
comportamentos que sejam exatos e predeterminados e, portanto, identificar a existência 
de um ponto de equilíbrio. Por trás desse argumento está o conceito de “retroalimentação 
positiva”, que explica o fato de sistemas produzirem ordem e estrutura, mas não trajetórias 
exatas que possam ser predeterminadas. É por meio da retroalimentação positiva que as 
mudanças nos sistemas complexos são ampliadas, determinando trajetórias não lineares 
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e aleatórias. A implicação desse modelo para a gestão de sistemas está na percepção de 
que não se pode manter os sistemas em seus pontos de equilíbrio ou fixar suas trajetórias. 
Assim, o que o formulador de política deve buscar é a forma de lidar com as mudanças 
dos sistemas. É nesse contexto que entra o conceito de resiliência, ou seja, a capacidade do 
sistema em manter sua essência em termos de estrutura e função, ainda que tenha sofrido 
um colapso e se reorganizado; é a partir daqui que se pode compreender que incerteza e 
falta de equilíbrio não são sinônimos de caos. Nas palavras do autor, “(...) resiliência é uma 
síntese entre instabilidade e dinâmica, integrando as ideias de mudança e limites”.

Na sequência, o segundo artigo tratará de uma política já desenvolvida pelo governo 
brasileiro: a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Sob o título Política nacional de resíduos 
sólidos e a logística reversa, assinado por Zilda Maria Faria Veloso, diretora de Ambiente 
Urbano da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU) do Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), o trabalho explora os avanços da Lei 12.305/2010, que introduz 
o conceito de responsabilidade compartilhada e logística reversa para o tratamento de resí-
duos sólidos. A autora destaca que, não obstante a lei estabelecer a condição de elaboração 
de plano de resíduos sólidos para que os municípios tenham acesso aos recursos da União 
destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, o MMA, 
mesmo antes da publicação da lei, já repassava recursos para a elaboração dos referidos pla-
nos. Segundo a autora, esse conjunto de ações tem repercutido de forma positiva no avanço 
das iniciativas de gestão de resíduos sólidos. Seguindo o conceito de logística reversa, o 
estudo destaca algumas ações legais que acarretaram uma maior inclusão social. O Decreto 
7.619/11, que reduz o imposto sobre produtos industrializados (IPI) de produtos que 
utilizam materiais recicláveis comprados das cooperativas de catadores e a Lei 11.445/07, 
que isenta de licitação a contração de catadores na prestação de serviços de coleta seletiva 
conceberam a inclusão socioeconômica desses agentes na coleta seletiva e promoveram sua 
integração na logística reversa. Além disso, o artigo chama a atenção para a implantação 
do sistema de logística reversa para embalagens plásticas de óleos lubrificantes, lâmpadas 
fluorescentes, eletroeletrônicos, medicamentos, embalagens em geral e outros.

Indo além do ambiente governamental, o terceiro artigo, intitulado Evolução do 
mercado de pagamento por serviços ecossistêmicos no Brasil: evidências a partir do setor 
hídrico, assinado por dois professores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
Lauro Mattei e Samuel Rosso, discute a evolução do mercado de pagamento por serviços 
ecossistêmicos. Conforme o contexto apresentado pelos autores, mercado de serviços 
ambientais significa imputar valor para os serviços ecossistêmicos. Dessa forma, ofertan-
tes destes serviços receberiam os valores correspondentes ao custo de oportunidade do 
não uso de recursos naturais. Entre os serviços ecossistêmicos estão incluídos alimento, 
água, madeira, qualidade do ar, regulação climática, benefícios estéticos e recreativos, 
conservação do solo, entre outros. Os autores destacam três serviços como os de maior 
relevância: serviços associados à quantidade e qualidade da água; serviços de manutenção 
e/ou sequestro de carbono relacionados às mudanças climáticas; e serviços associados à 
manutenção da biodiversidade. Contudo, o foco do trabalho está nos serviços relacio-
nados à água. Embora tenha apresentado um grande desenvolvimento nos últimos anos 
e apresente valores transacionados maiores que o mercado de carbono, conforme os 
autores, o mercado do setor hídrico não é tão claro como aquele, já que não apresenta 
acordos globais de regulação. O que é comum para todos os mercados é a inexistência de 
uma regulamentação ampla capaz de gerar segurança jurídica aos investidores.
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É exatamente esse o ponto que o quarto artigo, assinado pelo pesquisador do Ipea, 
Adolfo Sachsida, explora. Com o título A importância da qualidade das instituições 
municipais para aumentar a renda dos municípios brasileiros, o estudo busca uma explica-
ção para as discrepâncias nos níveis de renda entre os municípios brasileiros a partir da 
qualidade de suas instituições. Ao remeter à literatura especializada, o autor destaca que 
as instituições comprometem (positiva ou negativamente) o nível das regiões, por meio 
da distribuição do poder político, da garantia dos direitos de propriedade, da geração de 
oportunidades econômicas, do estímulo à inovação e à acumulação de capital humano, 
entre outros. A variável usada neste trabalho como proxy para medir a qualidade das 
instituições nos municípios brasileiros foi o indicador de qualidade institucional muni-
cipal (IQIM), elaborado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). 
Os resultados apresentados corroboram com outros estudos já desenvolvidos sobre o 
tema, isso tanto em nível de Brasil quanto mundial. As análises paramétricas mostram 
que o aumento de 1 ponto IQIM aumenta o produto interno bruto (PIB) per capita 
entre 11% e 53,5%, dependendo da técnica usada.

Dando sequência a estudos de avaliação de desempenho regional, apresenta-se o 
quinto artigo, Modelos estruturais de avaliação ex-ante: comparação de alguns modelos para 
a União Europeia e possíveis lições para o Brasil, de Bruno de Oliveira Cruz e Carlos 
Wagner de A. Oliveira, também pesquisadores do Ipea. O trabalho discute a retomada 
das análises macroeconômicas a partir de modelos de avaliação ex-ante. Os conhecidos 
modelos macroeconométricos, bastante utilizados nas décadas de 1950 e 1960, mas que 
foram desacreditados nas décadas seguintes, reconquistaram uma posição de destaque 
nas análises regionais de avaliação ex-ante. Portanto, o estudo se propõe a analisar, de 
forma breve, três modelos, quais são, Macroeconomic, Sectoral, Social and Territorial 
(MASST); Hermin; e Rhomolo. Todos estes têm como pano de fundo a economia euro-
peia, mas apresentam uma diversidade de fundamentações teóricas e também de estima-
ção de parâmetros, o que traz uma boa comparação das possibilidades de construção de 
um modelo para a economia brasileira.

O sexto artigo, intitulado Desigualdades regionais no Brasil: características e tendên-
cias recentes, de Aristides Monteiro Neto, pesquisador do Ipea, analisa certas caracterís-
ticas do movimento de desigualdades regionais das regiões brasileira na última década. 
Levantam-se, ainda, questões sobre as razões que produziram tais discrepâncias. Para o 
autor, inversamente ao modelo observado nos anos 1990, na última década de 2000 o 
Estado ressurge como grande investidor e promotor das bases do crescimento regional. 
Contudo, a ação deste, ainda conforme o autor, não acontece sem problemas que se ligam 
principalmente à coordenação federativa e ao padrão de incentivo a investimentos em 
setores tradicionais. O trabalho apresenta argumentos que mostram a desconcentração 
regional da produção nos anos 2000, a saber: expansão acelerada das economias regionais 
e recuperação da capacidade de investimento governamental, na forma de instrumentos e 
recursos, para ativar o desenvolvimento regional. Contudo, o autor aponta para o enfra-
quecimento relativo dos instrumentos tradicionais de política regional, que são os fundos 
constitucionais e fiscais para o desenvolvimento de regiões.

Bruno Cruz, em Dinâmica recente dos PIBs per capita regionais: quanto tempo para 
chegar em 75% do PIB per capita nacional? (sétimo artigo), analisa a dinâmica dos produ-
tos internos dos estados e municípios no Brasil. O autor destaca que nas décadas de 1990 
e 2000, uma série de artigos discutiu questões relacionadas à convergência absoluta ou 
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condicional dos PIBs per capita de estados e municípios brasileiros e que a literatura dis-
cutiu, com ênfase, a velocidade de convergência para o equilíbrio de estado estacionário, 
sendo esta informação relevante para os formuladores de política. Contudo, os resultados 
para a economia brasileira não têm sido animadores em relação à redução das disparida-
des de renda entre as regiões. O que o autor propõe é uma análise focada na dinâmica 
recente dos PIBs estaduais. Partindo do pressuposto que nos anos recentes regiões menos 
desenvolvidas do país têm crescido acima da média deste, o artigo faz uma projeção, para 
o ano de 2022, do PIB per capita dos municípios brasileiros, tomando como base a última 
década. Além disso, estima-se o tempo necessário para que estas regiões periféricas atinjam 
o limite de 75% do PIB per capita nacional, limite este considerado como objetivo de 
política regional na União Europeia.

Por fim, mas não menos importante, apresenta-se o oitavo artigo, Aglomeração, 
caracterização e dinâmica econômica setorial dos municípios do estado de Goiás em 2008: 
avaliação empírica e proposição de política, assinado por Eduiges Romanatto, Marcos 
Fernando Arriel e Guilherme Jonas Costa da Silva. O estudo parte do pressuposto que a 
economia goiana se tornou mais dinâmica a partir dos anos 2000, com crescimento eco-
nômico médio acima da economia nacional, e propõe abranger a dinâmica econômica dos 
municípios do estado. A proposta metodológica passa pelo cálculo do índice de terciari-
zação e por análises multivariadas, que buscam corroborar com a hipótese de que o maior 
dinamismo é resultado de um processo de formação e consolidação de clusters setoriais em 
determinadas regiões do estado, e que aglomerações geraram externalidades positivas e 
contribuíram para uma maior integração intermunicipal e dinamismo setorial. Contudo, 
este fenômeno também, segundo os autores, intensificaram as desigualdades regionais no 
Goiás. Como medida de política, o artigo sugere, com base nos resultados obtidos, que 
o estado deve considerar as características regionais e estimular as suas potencialidades.

Coerente com a proposta do Ipea, este Boletim regional, urbano e ambiental apresenta 
oito estudos que envolvem questões múltiplas e complexas e, consequentemente, bastante 
desafiadoras. A partir de tais estudos é que se conclui a nona edição deste boletim. Espera-se 
que estes ensaios tragam aos leitores a oportunidade de reflexão sobre os diversos temas 
abordados, assim como prosperem em novas pesquisas e desenhos de políticas públicas.


