
EDITORIAL

Este segundo Boletim Regional, Urbano e Ambiental da Diretoria de Estudos e Políticas 
Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea do ano de 2016 apresenta o mesmo formato 
na sua estrutura e no seu conteúdo do boletim de número 13. O boletim está dividido em 
quatro seções: Ensaios, Opinião, Notas de pesquisa e Indicadores. As diversas seções procuram 
cobrir uma gama de questões associadas às áreas regionais, urbanas, ambientais e federativas. 
A partir dessa diversidade temática, procura-se encontrar suas interfaces que visam 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, preferencialmente, e versará 
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 resul-
tados preliminares de pesquisas em andamento desenvolvidas na Dirur do Ipea. Por fim,  
os indicadores temáticos trazem dados macrorregionais/estaduais, atualizados periodicamente, 
com a intenção de construir séries históricas para a realização de análises específicas.

Na primeira seção foram selecionados sete ensaios. Na área regional, o estudo sobre 
Desenvolvimento regional no Brasil: realidade atual e perspectivas, assinado por Aristides 
Monteiro Neto, Marco Aurélio Costa, Guilherme Resende, Constantino Cronemberger 
Mendes e Ernesto Galindo considera a trajetória recessiva recente da economia nacional,  
com as restrições dos gastos governamentais e a queda dos investimentos. Sugere-se uma melhor 
efetividade e eficiência na utilização dos recursos existentes e maior coordenação federativa.  
O trabalho seguinte, Observações sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) 
a partir de análise qualitativa, de João Carlos Ramos Magalhães, cobre municípios localizados 
em microrregiões prioritárias da PNDR. O ensaio aborda os desafios do governo federal na 
alocação de recursos para territórios mais necessitados e na aplicação da política. 

Na área urbana, o trabalho Nova agenda urbana no Brasil à luz da Habitat III, de autoria  
de Ernesto Galindo e Roberta Amanajás Monteiro, apresenta a percepção de avanços,  
mas detecta falhas e riscos constantes à sua efetividade. Entre os temas já presentes na agenda, 
considera-se cinco com importância aumentada: i) a acessibilidade da cidade pelos idosos; 
ii) a consciência participativa; iii) as imposições ambientais; iv) as epidemias (advindas de 
saneamento básico); e v) o aprimoramento da legislação. 

Na área ambiental, o ensaio Problemas econômicos, soluções ambientais, assinado por 
Adriana Maria Magalhães de Moura, Júlio Cesar Roma e Nilo Luiz Saccaro Júnior discute 
sobre como manter uma gestão adequada dos recursos naturais do país e quais as estratégias 
possíveis para se avançar na agenda ambiental, com a geração de incentivos econômicos que 
garantam a conservação e o uso sustentável do meio ambiente.
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Outro ensaio trata da Pesquisa agropecuária pública brasileira: histórico e perspectivas, 
em que César Nunes de Castro apresenta o sucesso da produção agrícola, pelos avanços 
tecnológicos gerados pelas instituições de pesquisa pública agropecuária, e os desafios no 
tocante ao financiamento de suas atividades.

No estudo O acesso universal à água é uma questão de democracia, José Esteban Castro 
trata dos desafios que precisam ser enfrentados para que as atuais democracias concretizem 
o acesso à água como um direito humano.

Na área federativa, o trabalho Uma resenha sobre as avaliações mais recentes dos efeitos 
locais das transferências do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), de autoria de Márcio  
Bruno Ribeiro, trata da estratégia de identificação e estimação dos diversos efeitos locais do FPM, 
detectando a presença de distorções nas ações locais.

A seção Opinião traz duas interpretações setoriais, uma regional e outra urbana. A primeira 
trata da Política regional e urbana: imperativo para um projeto de desenvolvimento nacional, assinada por  
Clélio Campolina Diniz, considerando um projeto de desenvolvimento nacional para o Brasil, 
que busque combinar crescimento econômico com justiça social e sustentabilidade ambiental. 
A segunda considera O direito à cidade como centro da nova agenda urbana, em que Nelson Saule 
Júnior defende mudanças no padrão urbano predominante, a fim de aumentar a equidade urbana, 
a inclusão social, a participação política e uma vida digna para a população urbana.

A seção Notas de pesquisa traz uma seleção de sete pequenos relatos das linhas de 
pesquisa em andamento na Dirur do Ipea. São eles: Uma agenda de estudos atual para o 
desenvolvimento regional brasileiro, assinado por Aristides Monteiro Neto; O Brasil e a 
nova agenda urbana – Habitat III, de Ernesto Galindo e Roberta Amanajás Monteiro;  
Atlas da Vulnerabilidade Social: avaliação continuada, escrito por Níkolas de Camargo Pirani, 
Marco Aurélio Costa e Bárbara Oliveira Marguti; Dimensionamento e acompanhamento do 
gasto ambiental federal, de Adriana Maria Magalhães de Moura; Licenciamento ambiental  
no Brasil, escrito por Júlio César Roma e Bolívar Pêgo; Gasto público, desigualdades regionais e 
arranjos federativos no Brasil, de autoria de Constantino Cronemberger Mendes; e Estatísticas 
fiscais de governos regionais trimestrais, assinado por Rodrigo Octávio Orair.

A última seção, de Indicadores, traz uma série de dados regionais, urbanos, federativos e 
ambientais, atualizados do boletim de número 13, permitindo um acompanhamento das variáveis 
principais para análise dos diversos temas. Especificamente, na área regional: taxa de desocupação; 
evolução do emprego; rendimento médio do trabalho; produção física; e comércio varejista.  
Na área urbana: proporção tarifa-rendimento; produção habitacional; Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM); e Índice de Vulnerabilidade Social (IVS). Na área federativa: 
Índice de Vulnerabilidade Fiscal (IVF), como um indicador ponderado entre variáveis  
de endividamento (dívida pública consolidada sobre receita corrente líquida), de serviço da dívida  
(juros sobre receita corrente líquida) e de resultado primário servindo à dívida (resultado primário 
sobre juros). Na área ambiental: densidade de focos de calor por município (número/hectare); 
e emissões brasileiras de gases de efeito estufa. Foi incluído, neste boletim, ainda, um novo 
indicador de acompanhamento do setor de turismo.

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


