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Editorial

Esta edição do PRR trata de temas instigantes da 
atual conjuntura nacional e internacional, percorrendo 
as escalas do global ao local, da economia internacio-
nal à de um bairro, articulando os processos interes-
calares que respondem pelas dinâmicas territoriais 
contemporâneas.

Inicia com o artigo que relaciona a matriz energéti-
ca brasileira com matrizes de outros países, do ponto 
de vista de sustentabilidade, trazendo à tona peculiari-
dades inerentes à matriz brasileira em face dos desa-
fi os de preservação ambiental. Apresenta uma série 
histórica das demandas das matrizes energéticas do 
Brasil, do mundo e dos países da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Em seguida, traz artigo que apresenta uma compa-
ração entre os mercados de trabalho do Vale do Aço, 
em Minas Gerais, e da Bacia de Campos, no Rio de 
Janeiro, enquanto proposta metodológica para com-
provação dos vínculos de duas metropolizações de 
interior do Sudeste, fora de São Paulo, com a mine-
rodependência, analisando dados dos cinco principais 
municípios de cada região.

No âmbito da questão dos Grandes Projetos de In-
vestimento, o terceiro artigo aborda os impactos dire-
tos e indiretos no quadro de empregos do município 

de São João da Barra/RJ causados pela instalação do 
Porto do Açu, cuja implantação se inicia em 2007 com 
operação em 2014.

O penúltimo artigo adentra a questão urbana, tra-
tando da questão do adensamento de áreas urbanas 
consolidadas, senão saturadas, em termos da ocupa-
ção verticalizada do solo, no bairro de mais alta ren-
da de Campos dos Goytacazes/RJ. São analisadas as 
transformações espaciais ocorridas no bairro Parque 
Tamandaré, no período 2000 a 2017, v aos ciclos eco-
nômicos expansivos na região em que o município se 
insere, à luz da dinâmica urbana do capitalismo con-
temporâneo.

O quinto e último artigo trabalha a problemática 
da Política de Saúde Pública a partir das responsa-
bilidades fi nanceiras municipais. É analisado o caso 
dos municípios que compõem as Regiões Norte e No-
roeste Fluminense no contexto da crise orçamentária 
decorrente da queda nos valores correspondentes às 
rendas petrolíferas recebidas por esses entes federati-
vos, tendo em vista a queda nos preços internacionais 
e na produção de petróleo da Bacia de Campos/RJ. 
Deste modo, o artigo busca dimensionar os níveis dos 
impactos dessa crise nos gastos relacionados com a 
Saúde.
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