
EDITORIAL

O número 21 do Boletim Regional, Urbano e Ambiental, da Diretoria de Estudos e Políticas 
Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea, segue o mesmo formato de estrutura e conteúdo 
dos números publicados desde 2016. A publicação está dividida em quatro seções – Ensaios, 
Opinião, Notas de pesquisa e Indicadores –, que procuram cobrir um conjunto abrangente de 
questões associadas às áreas regional, urbana, ambiental e federativa. Com essa diversidade 
temática, procura-se encontrar interfaces que orientem uma ação pública mais efetiva, eficaz e 
eficiente no país. A perspectiva territorial é o elemento central e convergente das avaliações 
e proposições apresentadas neste boletim.

Os ensaios são textos analíticos ou interpretativos que versam sobre determinado assunto, 
geralmente, mas não necessariamente, de forma menos aprofundada que um tratado formal ou 
acabado. O texto de opinião é escrito por um especialista externo, tratando de tema de destaque. 
As notas de pesquisa são relatos e/ou resultados preliminares de pesquisas em desenvolvimento 
na Dirur/Ipea, e 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 desta edição do boletim é composta por treze ensaios.

Em Celso Furtado: sessenta anos do seu legado para a questão regional brasileira (1959-2019), 
Aristides Monteiro Neto registra as contribuições e o legado analítico daquele que é 
considerado o mais relevante pensador do desenvolvimento econômico no Brasil do século 
XX. O segundo ensaio, A proposta de revisão da Política Nacional de Desenvolvimento Regional 
(PNDR): memória de um grupo de trabalho, escrito em coautoria por Aristides Monteiro Neto 
e Bolívar Pêgo, traz o estado da arte da elaboração de agendas para o desenvolvimento de 
macrorregiões, dos subsídios para elaboração de planos regionais de desenvolvimento e do 
estabelecimento de uma governança da PNDR, entre outras atividades que impulsionaram 
uma retomada do debate da questão regional dentro do governo federal, durante 2018. Uma 
das áreas de tratamento prioritário da PNDR, a faixa de fronteira, é objeto de análise do 
terceiro trabalho, Interações entre Cáceres (Mato Grosso) e San Matías (Bolívia): a pertinência 
de uma nova cidade gêmea brasileira, de Bolívar Pêgo, Rosa Moura e Maria Nunes. O ensaio 
resume um estudo técnico que visou averiguar se as relações entre aqueles municípios 
assegurariam que Cáceres passasse a compor o elenco das cidades gêmeas, somando-se às 
32 já reconhecidas na fronteira terrestre brasileira.

Os dois ensaios seguintes, ainda versando sobre a questão regional, acrescentam o foco 
no rural. Em Desenvolvimento rural e o Estado brasileiro, César Nunes de Castro analisa as 
transformações da economia do meio rural ao longo do século XX, confrontando os conceitos 
de desenvolvimento rural e de desenvolvimento agrícola, e avaliando o papel da atuação 
estatal na construção de um aparato institucional, terminando por perguntar: “Será que a 
agricultura nacional seria tão produtiva sem a intervenção do Estado durante longo período?”. 
O ensaio seguinte, Educação: contraste entre o meio urbano e o meio rural no Brasil, de Caroline 
Nascimento Pereira e César Nunes de Castro, mantém uma perspectiva histórica, mas analisa 
a defasagem recente da educação em cada meio, contemplando o Índice de Desenvolvimento 
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Humano Municipal (IDHM) Educação e a taxa de analfabetismo, entre outros indicadores. 
Também aqui a importância das políticas públicas é avaliada, defendendo-se a reformulação 
da orientação histórica do Estado brasileiro com relação à educação rural.

O ensaio seguinte faz uma aproximação ao desenvolvimento de territórios de interesse dos 
mercados externos de produtos primários, ou commodities. Áreas com essas características nos 
estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia – reunidas no acrônimo Matopiba – são abordadas 
por Caroline Nascimento Pereira, autora de Estrutura agrária no Matopiba: apontamentos a 
partir do Censo Agropecuário de 2017. O trabalho aborda seus aspectos fundiários, a partir da 
premissa, enunciada pela autora, de que “a distribuição das propriedades e o tamanho destas pelo 
território têm uma grande importância para o entendimento e o planejamento da localidade”.

Federalismo e escalas na arrecadação fiscal: a visão a partir de um município, de Nathálya 
Rocha e Rodrigo Portugal, contrasta com o anterior, pela escolha de Castanhal, no Pará, 
município de economia mista, não inserido diretamente nos grandes projetos para a Amazônia 
oriental da década de 1970, que se voltaram para a produção de commodities. O trabalho 
utiliza uma perspectiva interescalar, a partir do Executivo municipal, para investigar suas 
relações com a economia local, regional e global, e com os demais entes federativos.

A seguir, duas abordagens dão atenção a aspectos setoriais da agricultura. Em O paradigma 
da modernidade no meio rural: o caso das sementes agrícolas, Ana Paula Moreira da Silva adota 
uma perspectiva crítica à expansão do chamado conhecimento moderno, representado pela 
Revolução Verde, em detrimento do conhecimento tradicional, escolhendo justamente, mais que 
um insumo, um ponto de conflito entre saberes ou paradigmas epistemológicos: as sementes. 
Por sua vez, Diversidade de produtos adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos no Brasil 
e regiões, de Regina Helena Rosa Sambuichi, Gabriela Perin, Ana Flávia Cordeiro Souza de 
Almeida, Paulo Sérgio Candido Alves, Diogo Gomes de Araújo, Rita Dicacia Felipe Câmara 
e Elisângela Sanches Januário, caracteriza a diversificação da produção que resulta de uma 
política pública voltada à comercialização agrícola, com impactos no incentivo à agricultura 
familiar, na promoção da segurança alimentar e na produção com sustentabilidade.

Segue-se o ensaio Avaliação continuada da vulnerabilidade social no Brasil: impressões 
e primeiros resultados do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) 2016-2017, de Bárbara 
Oliveira Marguti e Rodrigo Marques dos Santos. A construção e a atualização de tal índice 
constituem um esforço para identificar situações de ausência ou insuficiência de elementos que 
permitam um patamar mínimo de bem-estar. Mostra-se, assim, um resultado preocupante, 
de inflexão da tendência observada na série anterior (2011-2015), com aumento recente 
da vulnerabilidade social, impulsionada pela dimensão renda e trabalho do IVS, sensível às 
mudanças conjunturais e estruturais da economia e da política do país.

Intitulado O Estatuto da Metrópole e o quadro metropolitano brasileiro: uma lei em 
implementação, uma revisão da norma e uma reflexão sobre cenários possíveis, o ensaio de Marco 
Aurélio Costa reafirma a importância socioespacial e econômica das regiões metropolitanas 
(RMs) do país. O autor realiza um balanço do período que se iniciou com a promulgação 
da Constituição Federal de 1988, com mais detalhe ao intervalo decorrido desde a sanção do 
Estatuto da Metrópole (EM), em 2015, o qual já sofreu alterações significativas, apontando 
avanços no planejamento e na gestão das RMs que iniciaram um processo de adequação ao 
EM versus aquelas que não o fizeram.

Shadow price na matriz de preços dos combustíveis do setor de transporte brasileiro, de Carlos 
Henrique Ribeiro de Carvalho, examina o acréscimo de um valor adicional, referente a custos 
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de externalidades, ao preço de mercado – resultando, portanto, no “preço sombra” – dos 
combustíveis. Esse procedimento mostra-se especialmente relevante ao setor de transportes, 
em razão de sua participação nas emissões de gases de efeito estufa, com impactos associados 
à mudança climática. Tal é o tema do último ensaio deste número do boletim, Abordagens 
metodológicas para a identificação dos gastos com mudança do clima: desafios para o Brasil, de 
Heloisa de Camargo Tozato, Gustavo Luedemann, Flavia Witkowski Frangetto e Carmen 
Tavares Collares Moreira. Trata-se de um esforço metodológico no sentido de buscar rastrear 
os gastos públicos brasileiros (orçamentários e extraorçamentários) com ações sobre mudança 
do clima, inclusive para averiguação de seu cumprimento perante organismos internacionais, 
de modo a contribuir para futuras pesquisas sobre o tema.

Na seção Opinião, Maria do Livramento Miranda Clementino apresenta A atualidade 
e o ineditismo do Consórcio Nordeste. Em um texto exploratório, a autora busca averiguar 
se o recém-criado Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste 
poderá alcançar, enquanto instrumento de gestão pública, uma escala ótima de intervenção. 
Para tanto, recupera experiências recentes de consórcios públicos no Brasil e analisa a 
governança nessa modalidade inovadora de gestão urbana e regional.

A seção Notas de pesquisa contém seis breves relatos. A Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável motiva dois trabalhos: o de Albino Rodrigues Alvarez, 
sobre o Prêmio ODS Brasil: importante na prosperidade, imprescindível na adversidade; e 
o de Sandra Paulsen, intitulado Agenda 2030 e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 
pode a pesquisa transdisciplinar apoiar a transformação social requerida?. Temas urbanos 
e metropolitanos estão presentes nas notas de Cleandro Krause – Irregularidade fundiária e 
urbanística no Brasil: bases para um projeto de pesquisa – e de Marco Aurélio Costa, Bárbara 
Oliveira Marguti, Sara Rebello Tavares e Lizandro Lui – Projeto Governança Metropolitana 
no Brasil: velhos temas, novos desafios. Carlos Wagner de Albuquerque Oliveira contribui 
com um relato sobre International futures, um sistema idealizado para gerar previsões de 
longo prazo. A Política de comercialização agrícola no Brasil é objeto de atenção de Júnia 
Cristina P. R. da Conceição e Daniela Vasconcelos de Oliveira.

A última seção do boletim, Indicadores territoriais, traz séries de dados atualizados 
regionais e federativos; urbanos e metropolitanos; e ambientais, permitindo acompanhar 
as principais variáveis para análise de diversos temas.

Prestamos nossos agradecimentos aos técnicos e bolsistas do Ipea que atuaram 
voluntariamente como pareceristas dos ensaios desta edição: Bárbara Oliveira Marguti, 
Carlos Vinicius da Silva Pinto, Cláudio Roberto Amitrano, Ernesto Pereira Galindo, Fábio 
Alves, Gesmar Rosa dos Santos, Gustavo Luedemann, Júnia Cristina Peres R. da Conceição, 
Letícia Klug, Lizandro Lui, Luís Gustavo Vieira Martins, Murilo José de Souza Pires, Rafael 
H. M. Pereira e Rosane dos Santos Lourenço.

Somos gratos aos técnicos e bolsistas do Ipea que contribuíram para a seção de 
Indicadores: Aristides Monteiro Neto, João Paulo Viana, Raphael Oliveira Silva e Rodrigo 
Marques dos Santos.

Que tenham todos e todas uma boa leitura!

Os Editores




