
EDITORIAL

Este primeiro Boletim Regional, Urbano e Ambiental da Diretoria de Estudos e Políticas 
Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea do ano de 2017 apresenta o mesmo 
formato de estrutura e conteúdo dos boletins de números 13 e 15, publicados em 2016. 
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 regional, 
urbana, ambiental e federativa. Em consonância com essa 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.

A primeira seção deste boletim é constituída por dez ensaios. Na área  regional, 
o trabalho Federalismo e redistribuição intergovernamental de recursos no Brasil: um mapa da 
orientação federal na região Nordeste (2000/2015), de autoria de Aristides Monteiro Neto, 
apresenta uma breve análise e uma interpretação de como se combinaram variadas formas 
de intervenção governamental no nível federal, determinadas por regras consolidadas no 
federalismo brasileiro, para promover o crescimento e a mudança estrutural regional 
do Nordeste na última década e meia. Em seguida, o estudo Uma análise sobre diferentes 
opções de políticas para a agricultura irrigada no Semiárido, de César Nunes de Castro, 
analisa possíveis alternativas de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da 
agricultura irrigada na região do Semiárido brasileiro, decorrentes de questões que emergem 
do embate político, teórico e ideológico sobre o tema.

Ainda na área regional, dois ensaios tratam de questões específicas dos estados de 
Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro. O estudo Dinâmicas transfronteiriças e o avanço 
da violência na fronteira sul-mato-grossense, de Maria Nunes, busca identificar os principais 
aspectos que caracterizaram o crescimento recente da violência em uma região que delimita 
parte significativa da fronteira internacional do Brasil com o Paraguai e a Bolívia. No ensaio 
Petróleo e desenvolvimento regional no Rio de Janeiro: uma relação a ser repensada, Robson Dias 
da Silva argumenta que a crise fiscal pela qual tem passado o governo estadual e alguns dos 
principais municípios fluminenses evidencia as fragilidades de um modelo de desenvolvi-
mento regional financiado pelas rendas compensatórias (royalties e compensações financeiras) 
decorrentes da produção de petróleo e gás natural. O texto também discute algumas questões 
que podem ser repensadas visando ao aprimoramento do referido modelo.
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Outros dois ensaios abordam temas com possíveis extensões para a área regional. 
O texto O papel de bancos públicos para o desenvolvimento econômico e social, de autoria de 
Eduardo Almeida, apresenta uma breve descrição dos princípios funcionais e do contexto 
histórico e evolutivo dos bancos públicos de desenvolvimento. O texto também destaca 
a importância de se avaliar o impacto das intervenções dessas instituições na economia, 
indicando alguns parâmetros que podem ser considerados em uma análise de efetividade. 
O ensaio empírico Impacto do desemprego e da informalidade sobre a empregabilidade e a renda 
futura do jovem, de Maria Cristina Cacciamali e de Fábio Tatei, apresenta estimativas, para o 
caso dos jovens com até 18 anos de idade nas famílias mais vulneráveis em termos sociais, 
dos efeitos do desemprego e da informalidade sobre as chances de ocupação e o rendimento do 
trabalho adulto. Os resultados obtidos reforçam a importância daquele grupo permanecer 
por mais tempo no sistema educacional, pois o ingresso precoce no mercado de trabalho 
estaria prejudicando as oportunidades ocupacionais futuras.

Na área urbana, o ensaio O sistema urbano brasileiro e suas articulações na escala sul-americana,  
de autoria de Rosa Moura e de Bolívar Pêgo, caracteriza a ampla rede formada por cidades 
e metrópoles nacionais (incluindo suas relações e interdependências) como um conjunto 
constituído por seis subsistemas urbanos regionais distintos, que apresentam dinâmicas 
sócio-espaciais e econômicas com algumas especificidades distintas. Os autores destacam 
ainda a existência de articulações daqueles subsistemas regionais com os sistemas urbanos 
dos demais países sul-americanos, colocando em pauta a existência de um amplo sistema 
uno na escala continental sul-americana. 

No ensaio A dimensão de gênero no Índice de Vulnerabilidade Social: alguns aponta-
mentos teóricos e analíticos, os autores Betty Nogueira Rocha, Rodrigo Luis Comini Curi, 
Bárbara Oliveira Marguti e Marco Aurélio Costa propõem uma análise comparativa da 
evolução da vulnerabilidade social de homens e mulheres em distintos níveis territoriais 
do país (macrorregiões, Unidades da Federação e municípios). Os resultados, obtidos a 
partir dos dados dos censos demográficos de 2000 e 2010, apontam uma redução da 
vulnerabilidade para ambos os sexos, independentemente da unidade territorial observada. 
Contudo, também revelam uma persistente desigualdade relativa entre homens e mulheres 
no mercado de trabalho. 

Na área de meio ambiente, dois ensaios tratam dos impactos relacionados à atividade 
de mineração. No texto Mineração, ambiente e sociedade: impactos complexos e simplificação 
da legislação, Bruno Milanez argumenta que os diversos efeitos ambientais decorrentes da 
extração mineral em larga escala são amplos no espaço, permanentes no tempo e não podem 
ser evitados apenas com base na adoção de práticas de gestão ambiental. Os exemplos men-
cionados no trabalho indicam que as estruturas de licenciamento, monitoramento e controle 
ambiental atualmente existentes no Brasil têm sido incapazes de evitar aqueles impactos, 
havendo a necessidade de mudanças no sentido de garantir uma avaliação mais rigorosa e 
um controle efetivo das atividades extrativas minerais. 

O segundo ensaio da área de meio ambiente, As atividades de pesca e aquicultura na bacia 
do rio Doce: subsídios para a mitigação dos impactos socioeconômicos do desastre da Samarco 
em Mariana, Minas Gerais, de João Paulo Viana, representa um esforço de caracterização 
da importância econômica daquelas atividades nos municípios afetados. Os resultados do 
levantamento feito pelo autor indicam que o auxílio financeiro fornecido pela empresa 
causadora do desastre em caráter emergencial seria suficiente para compensar apenas as 
perdas de rendimentos provenientes das atividades laborais nos domicílios constituídos 
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por até duas pessoas atuando na atividade de pesca. Assim, aquele auxílio seria insuficiente 
para o caso dos aquicultores (que atuam no cultivo de organismos aquáticos, geralmente em 
espaço confinado), cuja renda média é superior à dos pescadores, e, também, para os domicílios 
com três ou mais trabalhadores em ocupações associadas à pesca.

A seção Opinião, intitulada Desafios do Ibama para a gestão ambiental no Brasil, foi elabo-
rada com base em entrevista com Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo, atual presidente do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Suely elenca 
algumas prioridades que vêm sendo alvos de iniciativas em sua gestão frente ao Instituto, 
tais como: uma legislação que torne mais ágil o licenciamento ambiental; uma proposta 
de conversão das multas por crimes ambientais em projetos de recuperação; e um plano 
estratégico e de financiamento que aprimore o processo de fiscalização a cargo do Ibama.

A seção Notas de pesquisa traz uma seleção de quatro pequenos relatos das linhas de trabalho 
que se encontram em andamento na Dirur do Ipea. São elas: Governos estaduais no ambiente 
federativo nacional: percepções de gestores estaduais relevantes, de Aristides Monteiro Neto; 
Aglomerações urbanas interestaduais e internacionais: caracterização geral, fluxos de viagens e 
sistemas de transportes, assinada por Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho; Projeto Mudança 
do Clima – subprojeto Uso de tecnologias fotovoltaicas no Semiárido brasileiro como medida 
de adaptação e mitigação, de autoria de Daniel Ricas da Cruz e de Gustavo Luedemann; 
e Relação entre o acesso ao crédito do Pronaf e a diversidade da produção nos estabelecimentos 
da agricultura familiar, de Regina Helena Rosa Sambuichi e de Rodrigo Mendes Pereira.

A última seção, Indicadores, traz uma série de dados regionais, urbanos, federativos e 
ambientais atualizados, permitindo um acompanhamento das principais variáveis para análise 
dos diversos temas. Na área regional, são apresentados indicadores referentes ao mercado 
de trabalho (taxa de desocupação, rendimento médio mensal) e à atividade econômica  
(PIB per capita, produção física industrial, volume e receita de vendas no comércio varejista)  
para as regiões e os estados brasileiros nos últimos três anos. Na área urbana, são apresentados 
indicadores sobre o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), o Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal  (IDHM) e  sobre a evolução das tarifas públicas dos serviços de 
ônibus urbanos. Na área federativa, são apresentados os valores mais recentes do Índice 
de Vulnerabilidade Fiscal (IVF), como um indicador ponderado entre variáveis de endivi-
damento (dívida pública consolidada sobre receita corrente líquida), de serviço da dívida 
(juros sobre receita corrente  líquida) e de resultado primário servindo à dívida (resul-
tado primário sobre juros). Na área ambiental, é apresentado um indicador sobre emissões 
de gases que provocam o efeito estufa.

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




