
Ocupação e liso da Solo

Organização territorial nas
regiões metropolitanas
Flávia Mourão Parreira do Amaral

"Os (imites políticos e
administrativos não são
facilmente percebidos,
dada a continuidade do
tecido urbano e a
intensidade de relações
entre os municípios
periféricos e a
metrópole. Entretanto,
não é difícil perceber os
contrastes existentes..."
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A partir da década de 50, a
intensificação dos fluxos migra-
tórios campo-cidade promoveu a
consolidação, em torno das
principais capitais, de regiões
urbanas que se comportavam
como urna única cidade. Nas
décadas de 60 e 70 ganharam
força os debates em torno de
temas relacionados aos dilemas
decorrentes (lesse intenso pro-
cesso de urbanização. Entre esses
ternas, destaca-se a discussão
sobre a gestão da região metro-
politana, denominação atribuída
ao espaço geográfico onde se
situa o conjunto de municípios
nucleados por uma metrópole e
Pr aqueles cicie constituem a sua
periferia urbana imediata.

Diversas leram as medidas
governamentais para a institu-
cionalização da figura de "regiões
metropolitanas" com o objetivo de
promover o planejamento integra-

do e a prestação de serviços
comuns de interesse metropo-
litano. Desde então, as regiões
metropolitanas, assim corno as
entidades criadas para geri-las,
passaram por experiências varia-
das, mas, em geral, partilharam
dos mesmos conflitos decorrentes
da realidade sócio-econômica e
das dificuldades do arranjo
político-institucional para o
enfrentamento dos desafios pie
nem sempre eram objeto do
mesmo grau de interesse dos
municípios integrantes da região.

1-loje, no Brasil. existem 29
Regiões Metropolitanas (RMs)
oficializadas, somando 361
municípios, que respondem por
40,51% da população total do
Brasil, segundo Censo Demográ-
fico de 2000. Em Minas existem
duas RMs - a de Belo Horizonte
(RMBII) e a do Vale do Aço que,
juntas, possuem mais de 4,7
milhões de habitantes, o que
corresponde a 26,4% cia popula-
ção de Minas Gerais. Apesar de
terem características (1 isi lo bis
quanto ao processo de formação,
estruturação, todas essas RMs são
marcadas pela existência de
núcleo polarizador, com grande
diversificação e concentração de
serviços e com alta densidade de
ocupação, e por um conjunto de
municípios contíguos, em geral
integrantes de urna extensa
Inaii(:ha de conurbação.

Os limites políticos e
administrativos não são fa-
cilmente percebidos, dada a
continuidade do tecido urbano e
intensidade de relações entre os
mii iii c ípi os periféricos e a

metrópole. Entretanto, não é
difícil perceber OS contrastes
existentes: a maior parte da
população que vive nos mu-
nicípios periféricos vive em
situação de exclusão em relação
aos serviços "urbanos".

Essa situação á decorrente de
um processo li istórico de atuação
do binômio Estado/mercado
imobiliário que destinou in-
vestimentos e melhorias para
determinadas áreas de interesse
de segmentos da população de
média a alta renda: os demais
setores. em geral, grupos de
operários e populares, foram
sendo expulsos para periferias
cada vez mais distantes, onde
podiam suportar o custo da terra
- reduzido em função da ine-
xistência ou precariedade dos
serviços urbanos.

Cabe aqui registrar que as
áreas privilegiadas em termos de
investimentos públicos corres-
pondem, também, àquelas que
tiveram um grande detalhamento
na normatização do uso e
ocupação do solo enquanto, nas
periferias, havia urna grande
flexibilização de parâmetros,
além de um grande número de
loteamentos clandestinos e de
ocupações irregulares. Ou seja. o
que se percebe é que, o rígido
controle do uso e ocupação do
solo nas metrópoles induziu um
processo de expulsão de setores
populares para as periferias, onde
a ausência dessa regulação
permitiu processos de ocupação
precários em termos de condições
sócio-ambientais e de acesso à
infra-estrutura urbana.
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No caso da RMBI 1 isso
pode ser observado com
o processo de expluso
demográfica (IUC acon-
teceu em Ribeirão tlii,
Neves, especialmente n
década de 80, período em
que o crescimento po-
pulacional em Belo
1 lorizo o te já apresentava [flUi
acentuado declínio.

1	 4•.,	,-;;
V su	Uu 1H los dos rnuriicipios de Contagem e Belo Hot 1101110 o pci curso
da Avenida Amazonas, ao centro, primeiro corredor de Ligação da capital a outra

cidade da Região Metropolitana.
Assim, as RMs concentram

não só uma grande populaçãolação u r-
bana, como também uma grande
diversidade de problemas, ineren-
tes a esse processo de exclusão
territorial: um grande déficit
habitacional, um grande percen-
tual (ia )nl)tLlaçao morando em
favelas: falta de regularização
fundiária; déficit de distribuição
de água, de coleta e tratamento
de esgoto; insuficiência dos
sistemas de destinação final de
lixo; sistema de transporte
coletivo deficiente e oneroso;
elevada taxa de mortalidade
infantil e, também, dados
alarmantes de violência urbana.
Cabe registrar a forte correlação
(lesses prol) lemas com a fra-
gilidade do desenvolvimento
e(:oI)ômi(:o e com o crescimento
do desemprego.

Se há concentração de pro-
blemas ambientais, urbanos e
so(:iais, por outro lado, há uma
dispersão e desarticulação de
investimentos, uma vez que
problemas de abrangência me-
tropolitana t

êm sidoSi(1() abordados de
forma isolada pelos municípios.
No caso da RMHI-1, por exemplo,
a eficácia das ações de re-
ctiperaÇão da Lagoa da Pampulha,

situada no Município de Belo
1-lorizonte, deponde de inves-
timentos a serem leitos no
município de Contagem, res-
ponsável por mais de 50% da
bacia de contribuição da Lagoa.
Também é preciso controlar a
ocupação nessa área, para evitar
o carreamento de solos. No
entanto, trata-se de área im-
portante para a expansão urbana
de Contagem.

Outro exemplo que pode sei'
citado é a necessidade de so-
luções viárias de grande porte
para a Região Sul de Bolo
Horizonte, em função dos inúmeros
empreen(li meu tos imobiliários na
região e, em especial, na área de Nova
Lima imediatamente (:ont igua.
Acresça-se o fato de que, embora
haja, no lado de Belo Horizonte,
urna certa restrição à expansão
imobiliária. do lado de Nova Uma
há mesmo uni incentivo ao
assenta inen Lo (lo novas ali vida-
des. inclusive com incentivos na
redução de tributos municipais.

São estes exemplos de que os
problemas não são gerados
apenas por um município e,
tampouco, na() pm as soluções

seres arcadas por apenas um tios
envolvidos, até ijortiuo os
interesses individuais são
diferentes. Faz-se necessária uma
participação do Estado no sentido
de arti(:ular as intervenções,
viabilizar e otimizar a aplicação
cIo recursos e estabelecer normas
comuns a serem observadas pelos
municípios envolvidos.

Torna-se, portanto, necessário
e urgente um novo modelo de
gestão das regiões itiel ropol itanas
que contemple formas efetivas de
cooperação entre os niuni(;Lpios
e de integração com as instâncias
estadual e federal, além de ampla
participação da sociedade, fator
essencial para garantia da susten-
taliil idade, complemetitaridado e
continuidade do planejamento e
do desenvolvimento tios muni-
cípios envolvidos. 1

Flávia Mourão é secretária
municipal adjunta de Meio

Ambiente em Belo Horizonte
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