
Planejamento Metropolitana

Desafios e perspectivas
planejamento
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Sem desviar do foco a questão
da melhoria da qualidade de vida
nas regiões metropolitanas,
mediante a promoção de seu
desenvolvimento sustentado,
qualquer estratégia de desen-
volvimento do país passa,
necessariamente, pelo enfrenta-
mento dos desafios metro-
politanos. O processo de
nietropolização de Belo Hori-
zonte, por exemplo, evidencia de
forma contundente diversas formas
de exclusão social.

Urna delas diz respeito ao
crescimento do tecido urbano,
que se caracteriza como um
processo de agregação de
periferias, que nascem como
áreas descontínuas e cada vez
mais distantes do núcleo central,
carentes de infra-estruturas e
serviços urbanos, ocupadas de
forma dispersa por populações de
baixa renda. A lógica que tem
prevalecido no processo de
crescimento urbano no Brasil
promoveu um quadro de grande
exclusão sócio-territorial, que
apresenta enormes desigualdades
em lermos de padrão urbanístico
e qualidade ambiental.

A falta de autonomia das áreas
periféricas impõe enormes
dificuldades à vida cotidiana de
seus moradores, obrigados a
realizar viagens cada vez mais
longas entre a moradia e os locais
de trabalho e consumo e arcar
com custos crescentes de
transporte coletivo.

Na Região Metropolitana de
Belo Horizonte (RMBH), OS

efeitos da dependência em

relação ao centro se agravam
lidas dificuldades impostas à
mobilidade da população em
virtude da estrutura radiocon-
cêntrica do sistema viário e de
transportes.

A crescente segmentação
sócio-espacial - com o aprofun-
damento da separação entre os
CSÇOS de abundância e bem
estruturados e os espaços de
concentração de populações
vivendo processos de carência e
exclusão social - guarda estreita
relação com O aumento da
violência, atualmente um dos
problemas mais dramáticos das
metrópoles brasileiras.

O crescimento urbano ex-
tensivo e disperso e sem critérios
ainhientais resultou na utilização
precoce e indiscriminada dos
recursos naturais, com danos
especialmente para os recursos
hídricos e a cobertura vegetal,
repercutindo de forma negativa
no meio ambiente e na qualidade
de vida na RMBIl.

Outra marca do processo de
metropolização é a repartição
desigual de custos e benefícios da
urbanização entre os municípios
envolvidos no processo. Para os
municípios periféricos, que
recebem os contingentes popula-
cionais "expulsos" dos municí-
pios centrais, tornam-se pratica-
mente incontornáveis as
dificuldades de provimento de
serviços e infra-estruturas
demandados por uni crescimento
populacional exógeno, muito su-
perior àquele suportado pelas
finanças municipais.

O Produto Interno Bruto (PIB)
comprova a enorme desigualdade
econômica na RMBH. Dos 34
municípios hoje integrantes da
região, somente Belo Horizonte,
Betim e Contagem respondem,
juntos, por aproximad a mente
87% da produção da RMBIl.

Como conseqüência desse
descompasso de desenvol-
vimento econômico, tem-se um
menor índice de desempregados
em Belo Horizonte, que nas
demais cidades da RMBH. Em
junho de 2001, a taxa de
desemprego no município de Belo
Horizonte era de 16.3%, contra a
média de 21% dos demais
municípios da RMBII.

Todavia, o J)OCCSSO (Id me-
tropolização não apresenta efeitos
perversos só para os municípios
periféricos. A crescente concen-
tração da pobreza e a carência
acentuada de serviços nesses
municípios, além de representar
um baixo nível de qualidade de
vida para suas populações, acaba
impondo uma estreita relação de
dependência com o núcleo cen-
tral. Afinal, trata-se de uma única
e grande cidade, com partes
pertencentes a municípios
distintos.

Ou seja, a relação centro-
periferia em um quadro de
concentração e fragmentação
apresenta aspectos negativos para
as duas pontas: para as perderias,
que, na condição de áreas
dormitório, sofrem carências
quase absolutas de serviços
urbanos; para o centro onde esses
serviços se concentram e têm dea,
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A Trincheira Alessandra Cadar, na	 4Av. Santa Rosa, veio facilitar o
deslocamento das populações dos	 -
municipios vizinhos, situados ao
norte de Belo Horizonte
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metropolitano
Murilo de Campos Valadares

ser necessariamente
buscados por grandes
massas, essa depen-
dência tende a
provocar sobrecarga
flOS SerViÇOS p '-
lados, com perda na
qualidade do aten-
dimento, bem corno o
co ii g es ti o ri a m e n t o
rios centros principais
da cidade (em Belo
1-lorizonte, o Hiper-
centro e o centro
hospi ta lar, ir exeni-
1)10) e do sistema
viário	principal,
resultando	em
c  ni j) r o meti meti t O
ambiental	nesses
espaços.

Desafios x Perspectivas
(3 grande desafio

para o planejaiin lo
metropolitano está
em como trabalhar a
estrutura metropo-
lilana, no senl ido da
promoção da inclusão
social, da eficiência
econômica e da
)roleÇã() ambiental

ou seja. cm uma pers-
pectiva de desen-
volvimento global
sustentável.

Na RMBI-1, um dos
desafios mais im-
portantes a serem
enfrentados pelo
Poder Público é
adequar o padrão de
expansão urbana e
uso do solo urbano,
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No Hipercentro de Belo Horizonte materializa-se a vocação da cidade para as
atividades de serviços e apresenta a maior concentração de oferta de empregos
formais do estado. Mais de 170 mil trabalhadores, vindos de toda a RMBH e de
diferentes cidades de Minas e do pais, trabalham com carteira assinada, em
empresas instaladas na região central

1 
f

11

de modo a atenuar a dependência
C i LIe caracteriza a relação centro-
periferia. conferindo maior
autonomia dos espaços perifé-
ricos, mediante contenção de sua
fragmentação, integração sócio
espacial das populações de baixa
renda e des(:once.nlração de
atividades econômicas.

Assim, uma questão central do
planejamento metropolitano é a
construção de um pacto metro-
polilan() em (orno de uma
proposta de expansão urbana e
distribuição de população e
atividades urbanas no território
regional. que busque reduzir os

impactos ambienlais do
crescimento urbano e promover
alguma descormcuntração da
estrutura metropolitana, condi-
ções indispensáveis à melhoria da
qualidade de vida urbana e do
padrão das relações entre os
lugares.

Aliada a i n tervetições no
sistema viário e de transporte para
corrigir sua estrutura radio-

cú concêntrica, uma distribuição
menos concentrada de atividades

e serviços, ao reduzir a
dependência das áreas peri-
féricas, além de conferir maior
autonomia a essas áreas, poderá
aliviar o sistema viário e o
transporte com destino ao centro
de Belo Horizonte, contribuindo
decisivamente para a melhoria da
mobilidade da população no
espaço metropolitano e para a
mel hori a da qualidade a tu iii em i tal
tio centro.

Outra questão é a necessidade
de reversão do quadro de exclusão
que marca a formação espacial da
região, requerendo a i mplemen-
tação imediata de um conjunto de

ações corretivas, voltadas, em es-
pecial, à melhoria das condições
de moradia, infra-estrutura e
acesso aos serviços públicos das
áreas urbanas informais, bem
como à regularização de
loteamentos populares.

O en frentainento (lesses
desafios depende, por um lado, da
aplicação de instrumentos de
política urbana que, buscando o
cumpri incuto da tu lição social ria
propriedade, possam interferir na

lógica da produção do espaço
urbano. Por outro lado, é
imprescindível a existência de
um sistema de planejamento e
gestão compartilhados, que tenha
atuação efetiva e considere o
desenvolvimento do (:OIijIlIilO da
região como condicionante do
desenvolvimento de cada
município envolvido.

Neste sentido, coloca-se a
importância da retomada do
planejamento metropolitano,
acompanhada de um redesenho
da política de gestão metropo-
litana na RMBH, a partir ria
avaliação da atuação da AMBEL.

Quanto ao
planejamento,
destaca-se a
necessidade de
laboração do

Plano Diretor
Metropolitano.
A existência de
Planos Diretores

íMER ICANA Municipais nos
municípios de
o a ior	peso
econômico e
demográfico da
RMHIl coloca-
se como um
ponto positivo,
por informar os
interesses	e
objetivos locais
através das polí-
ticas urbanas
concebidas no
âmbito de cada

-	município.
E recomendável que o plano

metropolitano recepcione esses
planos municipais, com-
paI il)il izando-os à luz de in-
teresses comuns ao conjunto da
região ou a grupos de municípios,
e também considerando a
oportunidade de utilização dos
iiist ru mentos urban íst icos imisti-
tuídos pelo Estatuto da Cidade.

No que diz respeito à
importância vital das fontes de
financiamento para qualquer
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grande desafio para o plane.
ropolitano está em como trai
-utura metropolitana, no ser
moção da inclusão social, ef
iômica e da proteção ambiental,
w perspectiva de desenvol
entável."

modelo de planejamento e gestão
metropolitana, o desafio é a
definição de critérios de rateio das
despesas e dos investimentos,
questão diretamente vinculada à
relação entre a cidade pólo e os
demais municípios que integram
a região. O equacio-
namento desta (100StãO "O
enfrenta a dificuldade de met
equilibrar, de um lado, ° esti
volume de recursos a
serem alocados pelos pro
diversos municípios e. ( lO ecor
outro, as respectivas flUIT
participações no processo sustde tomada de decisão
(lIiallo à alocação desses
recursos. E, neste sentido, requer
que seja repensada a composição
la AMBEL.

No campo das ações de caráter
corretivo, a política de inclusão
desenhada pela PBII j)O(le ser um
exemplo útil a outros municípios.
Além das ações de urbanização e
regularização de favelas, através
de Planos Globais Específicos,
abrange propostas relativas à
simplificação da legislação
urbanística. Considerando que a
legislação elitista e exces-
sivamente exigente tem sido um
fator de exclusão, é proposta a
revisão do Código de Obras,
buscando aproximar as normas
das práticas da população, pro-
pondo-se, complementarmente, a
regularização de parcelamentos e
edificações implantadas em
desacordo com a legislação. E
para possibilitar o acesso uni-
versal aos serviços de arquitetura
e engenharia, é proposta a
implantação de serviço de
arquitetura e engenharia pú-
blicas, a ser prestado em convênio
com universidades e entidades de
profissionais.

Ihn lato que conspira a favor
da retornada do planejamento
metropolitano é a conscien-
lização de diversos setores da
sociedade a respeito da questão
metro p01 ii a ii a.	Todavia	e,

sobretudo, necessário que os
governos municipais estejam
sensibilizados e motivados para
o exercício amplo e efetivo da
gestão metropolitana.

Ao lado da necessidade de
articulações no nível supra-re-

gional. com o objetivo de buscar o
desenvolvi monto da região
metropolitana considerando sua
inserção no sistema urbano
brasileiro, um desafio importante
é a necessidade de abandono da
postura localista radical que
ainda persiste, embora venha
perdendo força.

Com efeito, experiências
recentes das políticas urbanas em
áreas metropolitanas começam a
derrubar o mito da descen-
tralização, que surgiu em
Contraponto ao centralismo cio
período militar, sendo conside-
rada como algo capaz de conferir
maior eficiência na formulação o
implementação cio políticas
públicas.

A partir do meados dos anos
90, superando essa visão,
começou a ser delineada unia
nova realidade institucional
metropolitana, observando-se a
celebração de parcerias entre
municípios metropolitanos,
envolvimento de associações
compulsórias supramunicipais,
como gestão das bacias
li idrográficas, e diversas moda-
]idades voluntárias de associati-
vismo no âmbito metropolitano.
Entre os atoles interessados na
questão metropolitana. diversos
são provenientes da sociedade
organizada e da inicia ti v priva-

da. Em Belo 1 lorizonte, tem atuação
destacada o Imist ituto 1 lorizonles.

Por sua vez, percebe-se maior
empenho normativo dos governos
estaduais, especialmente quanto
aos serviços públicos que
I lissira ei à responsabilidade da

iniciativa privada.
jamento (AZEVEDO, Sérgio
a1har a de). Observa-se,
tido da ainda, sua maior

participação comiciencia recursos próprios
ou seja, estaduais em par-

vimento (:erias com
miicípios e/OU com o
governo federal
buscando equa-

cionar questões que extrapolam o
nível local.

Por fim, vale ressaltar, como
perspectiva favorável ao
enfrentamento da questão
metropolitana, a crescente
participação da população em
experiências (lo gestão urbana
participativa, como em Belo
1 lorizonte, onde. 1) 0 1' ocasião da
Conferência Municipal de Política
Urbana, abre-se amplo debate
sobre os problemas urbanos, o
que acaba "puxando" a pro-
blemática metropolitana.

Acredita-se que a pressão
popular em torno desta questão
possa contribuir para os avanços
institucionais e, neste sentido,
parece promissora a prática que
se vem expandindo no país de
realização de conferências esta-
duais e nacionais de política ur-
bana. patrocinadas pelo Minis-
tério das Cidades.

Murilo de Campos
Valadares

é secretário Municipal
de Políticas Urbanas, da

Prefeitura de Belo Horizonte
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