
O caos se expande
As capitais crescem menos, mas começam a produzir colares

metropolitanos e cidades médias
com os mesmos erros que as degradaram

Ramiro Batista e Patrícia Duarte

A

graiide novidade do último
censo demográfico, de
1991, coordenado pelo
IBGE,a de que as capitais
brasileiras CStã() crescendo

num ritmo bem menor do que o
rezistrado em décadas anteriores.
Mas estão estimulando a formação,
em torno de suas regiões metropoli-
tanas, de colares recheados de pro-
blemas, onde as perspectivas mais
otimistas apontam para a repetição
de todos OS erros que se cometeram
nas metrópoles. Sem maturidade
política e estrutura técnica para en-
carar de frente os problemas crôni-
cos de esgotamento de espaços e de
serviços públicos, essas cidades ten-
dem a se emendar às capitais e for-
mar cenários sombrios.

Enquanto o país cresceu 2317v
na última década e Minas Gerais
17 1/(, a cidade industrial de Con-
taem, que se conurbou com Belo
Horizonte, aumentou sua população
cm 60Y7 e outros municípios da
região metropolitana chegaram a
129,7'7,,  Como Santa Luzia. Ihirité
cresceu 129,6, Vespasiano 11 81X,
Ribeirão das Neves 113,9 1/, e Betim
102,6 17r. Na esteira desse cres-
cimento, que incorporou só nesses
municípios uma população de 75()

mil pessoas, flOS últimos dez anos,
sobrevém a cadeia de problemas
que fizeram a miséria das capitais e
o desespero dos urbanistas

Esgotamento - A presidente
da seção Minas Gerais do Instituto
dos Arquitetos do Brasil (IAB),
Maria Elisa Baptista, lista OS

problemas que degradaram a bela
capital dos anos 40, Com ruas largas
e 40 famílias por quarteirão. As
distorções que vieram
desfigurar o seu perfil de 1!
Cidade Jardim tendem i
agora a ser ampliadas,
com a incorporação du'
aglomerados urbanos que
despontam ao seu redot
Produto do processo 1e II
urbanização cah C lo. que
privilegiou o crescimento
a qualquer preço, em
detrimento de políticas
globais, Belo Horizonte -
chega ao final do século com quase
todos OS SCUS serviços coletivos
esgotados.

Afora OS problemas das favelas,
que absorvem 30% da população
em condições subumanas, o resto,
dito urbanizado da cidade, tem
problemas crônicos que atentam

gravemente contra a qualidade de
vida. Os principais corredores de
trânsito estão estrangulados, o
transporte coletivo está esgotado, OS

índices de poluição extrapolam
qualquer limite fixado pelas
organizações de saúde, faltam
empregos, vagas nas escolas,
equipamentos de saúde e pro-
fissionais especializados. Nos
bairros de classe A, monstrengos de
20 a 30 andares fincados em

encostas, sem corretas ações de
drenagem ou plantados ciii so-
los inadequados, encobrem a
paisagem, aumentam o risco de
desmoronamento, comprometem o
escoamento de águas pluviais e
ameaçam a segurança dos mo-
radores.
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Mas, se percentualmente as ta-
xas de crescimento das grandes
cidades começam a baixar, em
números absolutos, o aumento des-
sas populações ainda é grande. Belo
Horizonte, desconsiderando o in-
chaço da sua região metropolitana,
cresceu mais do que uma Uberaba
em dez anos. Incorporou à sua popu-
lação, praticamente, duas Teófilo
Otoni, na última década. Mesmo os
estudos de entidades internacionais
apontam para o agravamento das
condições de vida nas áreas urba-
nas.

O último relatório do Banco
Mundial, por exemplo, constata a
redução no ritmo de crescimento da
população, mas discrimina, para o
período de 1990 a 2030, um aumen-
to da população mundial em 3,7
bilhões de pessoas, muito maior do
que o registrado na geração anterior
e provavelmente em toda a história.
Cerca de 9W7, desse aumento
ocorrerão nus países em desenvol-
vimento. Os técnicos do Banco
Mundial advertem ainda que cerca
de 90Y. do crescimento demográfico
das próximas décadas se darão nas
áreas urbanas.

Sobrevivência -Os desafios
que se colocam para as próximas
gerações são, assim, graves. A
produção de alimentos terá de du-
plicar; a produção industrial e a uti-
lização de energia provavelmente
triplicarão no mundo e quintupli-
carão nos países em desenvolvi-
mento. E os problemas já existentes
terão de ser enfrentados sem novos
adiamentos, para garantir a sobre-
vivência das populações e do pró-
prio planeta, ameaçado pela de-
gradação ambiental, provocada, em
parte, pelo processo equivocado de

urbanização e pelas carências que
persistem nas grandes cidades.

Um dos decanos do urbanismo
no Brasil, o professor de. Urbanismo
da Escola de Arquitetura da UFMG,
hoje aposentado, Radamés Teixeira
da Silva, faz uma matemática sim-
ples e sinistra para explicar os males
desse tipo de crescimento. Uni quar-
teirão de um hectare, que acomoda-
va tranqüilas 40 famílias - ou 200
pCssoa.s - na década de 40, em Belo
Horizonte, hoje pode ter até 60()
famílias - ou 3 mil habitantes - se
considerado o que é permitido em
determinadas regiões, pela atual lei
de USO C ocupação do solo urbano,
vigente na cidade.

Num universo de 3 mil pessoas
existirão cerca de 1.200 crianças
demandando vagas nas escolas e,
num exemplo corriqueiro e na me-
lhor das hipóteses, 300 adultos mo-
torizados, reivindicando espaço para
estacionar seus carros. Para atenda-
los - considerando que num qua-
drado de 400 metros lineares, como
o dos quarteirões, caberiam apenas

() carros, em vagas de cinco metros
cada - seriam precisos mais quatro
quarteirões, só para estacionaflicntO.
Multiplicado esse universo para o
resto da cidade, pode-se ter uma
idéia da pressão que se exerce sobre
os índices de atendimento dos
serviços públicos básicos, como
saúde, educação, saneamento, trans-
porte e outros.

E esse é um cenário apenas da
chamada cidade legal", descrita
pelo atual coordenador do curso de
Aiquitetura e Urbanismo da UFMG,
Joany Machado, como aquela abas-
tecida de água, luz, sistemas de es-
roto, lotes regulares. ( )ulros focos
de pressão certamente surgiriam, se

quadro  I( )SSC traçado do outro lado
do muro, onde começa a "cidade
ilegal", que acolhe os quase 7()Á da
população, em lotearnentos clandes-
tinos e áreas invadidas, dcsassisti-
das pelo poder público. — São popu-
lações que não podem se dar ao luxo
de pagar para entrar na legalidade,
mas que já estão incorporadas ao
espaço urbano" - dii ele.
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O arcabouço que abriga as
grandes cidades brasileiras, mon-
tado em pouco mais de quatro dé-
cadas, foi erguido a partir de uma
imagem ideal decidade, reforçada
pelas prioridades dos investimen-
tos públicos e privados e lapidada
pelos meios de comunicação, cm
insistentes mcnsagensque privile-
giavam o espaço urbano cm de-
trimento do meio rural. Nesse cur-
to espaço de tempo, o país agrário,
produtor de café e banana, i mplan-
tou, a toque de caixa, um parque
industrial de primeiro mundo com
carências estruturais de terceiro.
Para lei arnente, desenvolveu uma
política de modernização da agri-
cultura que, baseada no aumento
da produtividadcc não na mudança
da sua estrutura agrária.rclorçou o
crescimento das cidades, com a
expulsão do campo dos traba-
lhadores rurais e suas famílias.

Assim, o processo de for-
mação da vida urbana foi acelera-
dado corri a absorção das grandes
massas migratórias, atraídas pelo
Fascíniodacidade estruturada, com
emprego, educação e saúde, inver-
tendo totalmente a distribuição
demográfica sobre o território na-
cional. Se, até  início dos anos 60,
a população brasileira rondava os

REVISTA DO LEGISLATIVO

70 milhões de habitantes com
quase 707( nocampo, menos de30
anos depois, em 1989. nada menos
de 747( dos 119 milhões de habi-
tantes estavam nas cidades.

A ilusão do acesso fácil ao
conforto, progresso e riqueza, que
atraía os migrantes da lona rural,
transportou para as capitais bra-
sileiras. no período de 1964 a 9. o
equivalente a toda a população da
Argentina da época, como observa
opresidenteda Fede ração dos Tra-
halhadorcs na Agricultura do Esta-
do de Minas Gerais (Fetaemg). Se-
bastião Neves Rocha. A total ine-
xistência de políticas urbanas para
ordenar a ocupação) desses espa-
ços e tornar equilibrada a dis-
tribuição de bens e serviços
coletivos disponíveis nesses cen-
tros, quando ainda nascentes, dcs-
ligurou rapidamente a imagem da
cidade ideaL

Mesmo a divulgação dos re-
sultados preliminares do último
censo, que apontam para a desace-
leração no ritmo de crescimento
das capitais e lançam alguns pon-
tos de luz no caos urbano. não foi
ainda suficiente para contagiar de
otimismo os urbanistas mais expe-
rientes. Se o ritmo de crescimento
hoje é mais lento, o perfil de dis-

tribuição dessa população sobre o
território nacional sofreu poucas
alterações.

"Foram apenas definidos
flOVOS movimentos, que não são
mais apenas do campo para a ci-
dade, mas das pequenas comuni-
dades para as cidades de porte
médio e dessas para os grandes
centros urbanos e suas cidades saté-
lites" - analisa Joany Machado.
São movimentos que acontecem
também no prime] romundo. "Mas
em condições diferentes" - ex-
plica o professor, pois lá essa trans-
ferência ocorie como uma pçao e
não por necessidade e, quando che-
gam à cidade. essas populações
vêm somarao jácstahelecido. Che-
gam com saúde, dinhciroe cultura.

No Brasil - constata Joany
Machado - pode parecer cruel.
masessas populaçõcschegam para
subtrair, pois desembarcam nas ci-
dades, famintas, sem saúde, sem
dinheiro e sem cultura." Quando
não encontram oportunidade de
assentamento nas capitais, onde a
disputa pelo espaço urbano, mesmo
na periferia, é acirrada, relu g iam-
se nascidades satélites,que sol'rcm
assim o ônus social docrescimen-
to, sem o bônus econômico do au-
mento da receita tributária. "Trans-
formaram-se cm cidades dor-
mitórios, onde seus moradores vão
mesmo apenas dormir. Mas isso
nãoas desobriga de oferecera esses
moradores serviços básicos de
saúde, transporte, educação e sa-
neamento.

Aí o drama é total, porque
eles não dispõem de recurso algum
para investir - como é o caso de

O sonho acabou
O fenômeno da " favelização" atingiu todas as

grandes cidades brasileiras nas últimas décadas
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Ihirité e Ribeirão das Neves, na
região metropolitana de Belo Hori-
zonte — e, pior, mesmo a eficiência
na solução das dificuldades mais
agudas é um estímulo negativo.
Uma boa notícia funciona como
fator de atração e faz ressurgir pro-
blcmasjá solucionados' ',emenda
o professor, lembrando aexperiên-
cia recente de Brasília. A cidade
enfrentou a sua questão habita-
cional, reduzindo os
déficits de moradia,
mas, em menos de um
ano, o problema estava
recolocado, com a che-	.. -.
gada de novas pessoas,
atraídas pela boa nova.

O agravamento t !
desses problemas tam-
bém não se desvincula
das seguidas crises
econômicas enfrenta-
das pelo país.O pico do
desenvolvimento 'a
qualquer preço", no iní-
cio dos anos 70, com-	-
cidiu como fim dos re-
cursos externos, obtidos a juros
baixos e o início do processo de
inflação e recessão internas, que
provocaram a total escassez de fun-
dos oficiais para infra-estrutura. "O
país não tem mais nenhuma política
habitacional - denuncia Heloísa
Soares de Moura Corte, diretora de
Cidades do LAB e o setor de
saneamento também sofre drasti-
camente os reflexos dessa crise."

Saneamento — Segundo da-
dos da Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental
(ABES), em 1970, apenas 20 dos

723 municípios de Minas Gerais
tinham serviço de tratamento de
água e, mesmo assim, nenhum era
dotado de estações de tratamento
de esgoto. O Plano Nacional de
Saneamento (Planasa), criado na
década de 60, para atuar junto a
companhias estaduais, foi a única
fonte de recursos disponíveis para
atacr de frente() problema, mas só
priorizou OS serviços de água —

Minas passou de 20 para 414 mu-
nicípios com sistemas de trata-
mento CfT1 1990 — e continuou
ignorando a importância do trata-
mento dos esgotos, de limpeza ur-
bana e nem arranhou a questão do
ambiente e suas relações com
planejamento urbano e suas inter-
facescoma saúde, entendida como
drenagem e controle de vetores.

No início dos anos 90, sem
recursos para um setor que  clara-
mente de responsabilidade públi-
ca, as cidades estão com sua ca-
pacidade de atendimento esgotada
e urna demanda reprimida, pores-

ses serviços, que muitas vezes su-
pera a população hoje assistida. Se
80% da população têm serviço de
tratamento de água, montado den-
tro de padrões técnicos compe-
tentes, 40% não têm serviço de
coleta de esgoto e apenas 6 1k dos
municípios têm serviço de trata-
mento final sanitário. Segundo
Macli Estréia, superintendente de
Limpeza Urbana de Belo Horizon-

te, menos de 1 % dos
municípios tem des-
tinação final de lixo.
(Veja diagnóstico so-
bre oSeminário — Sa-
neamento é Bási-
co").

A isso acres-
'- centa-se a falta de

Políticas severas para
contenção da espe-
culaçãoimohiliáriae

-	de ordenamento da

- ocupação do solo, a
inexistência de pia-
nos diretores, na
maioria dos municí-

pios, ou de leis de uso e ocupação
do solo que, quando existem, são,
muitas vezes, deturpadas ou não
cumpridas. Mesmo Cientes desse
quadro, OS mUfliCÍpiOS médios —
que vêm servindo de ponte entre a
zona rural, os !rotõcs e os colares
metropolitanos —insistem no que a
presidente do IAB. Elisa Baptista,
chama de "o fascínio do asfalto''.
Boa parte das últimas adminis-
trações municipais investiram pesa-
damente em asfaltarnento de ruas,
apostando nos mesmos conceitos
decrescimento "a qualquer preço"
que degradaram asgrandcscidades.

;
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Para estabelecer al guma ordem
nesse caos, são necessárias inter-
venções pontuais, Como defende
Heloísa Costa, e políticas abran-
gentes, como propõe Joany Macha-
do, que encarem OS problemas urba-
nos, considerando a teia de variáveis
que os originam e os reforçam. 'Te-
mos de cuidar dos que já estão na
cidade e tratar daqueles que ainda
não estão, para que no futuro não
venham se juntar aos que aqui já
chegaram" - adverte o professor.

Para ele, por exemplo, as leis
do uso do Solo, quando estabelecem
critérios iguais para ocupação de
espaços que serão habitados por pes-
soas de diferentes classes sociais,
tornam-se muito rígidas, estimulan-
do os loteamentos clandestinos. Es-
sas leis precisariam ser revistas,
adotando graus de exigência 'a-
riáveis no espaço. Ao mesmo tem-
po, o poder público precisaria as-
sumir a produção do espaço urbano,
não criando novos conjuntos habita-
cionais, OS criticados 'pombais",
mas dotando de infra-estrutura os
lotearnentos populares. A essas in-
tervenções, torna-se inadiável acres-
centar a definição de unia política
de descentralização urbana.

Essa é a medida que vai ga-
rantir a qualidade de vida daqueles
que já habitam as cidades daquelas
que estão no meio rural, ainda pre-
cariamente assistidas pelos serviços
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básicos dos grandes centros. Em
Minas, o secretário de Plane jamen-
to do governo Francelino Pereira, o
economista Paulo l-laddad, ensaiou
uma ação nesse sentido, criando o
Programa das Cidades Diques. Es-
ses pólos descentralizados teriam a
função de conter o alluxo de mi-
grantes para a capital. Mas, segundo
Joany Machado, os critérios para
seleção dessas cidades levaram em
conta apenas variáveis econômicas,
desconsiderando as razões dos de-
mais profissionais, como OS ar-
quitetos, sociólogos, geólogos, am-
hientalistas e outros.

Definição "Uma política de
descentralização urbana deve ser
construída em bases científicas, não
podemos mais improvisar'', senten-
cia o professor, defendendo que "é
vital desarmarmos as bombas já
montadas nos grandes centros urba-
nos brasileiros''. Nesse momento,
as políticas urbana e agrária, irmãs
siamesas, pedem uma definição ur-
gente. "A relorrna agrária - diz ele
- cria a oportunidade de ocupação e
realização para o homem do campo,
e a política de desce ntralitação ur-
bana viabiliza a sua permanência no
meio rural, lon ge dos falsos atra-
tivos das cidades grandes".

Essa ur gência é também defen-
dida pelo presidente da Fetacmg,
Sebastião Neves Rocha, não apenas

para melhorar as precárias condições
de vida das populações rurais, mas
também para evitar o risco de um
flOVO Surto migratório, que o país
ameaça vivenciar, num futuro bem
próximo. "Hoje é muito claro o
processo de modernização das cul-
turas tradicionais, como as do café e
da cana-de-açúcar, que vinham ga-
rantindo a ocupação da mão-de-obra
no meio rural. Com a sua mecaniza-
ção e a falta de políticas para re-
tenção desse pessoal, vamos ter um
novo ciclo migratório'', adverte. Só
no primeiro semestre de 92, lfl'/
dos trabalhadores ocupados nessas
culturas já se deslocaram para a ci-
dade em busca de novas alternativas
de trabalho.

O presidente da Fetaerng admi-
te que não basta dar a terra ao traba-
lhador para garantir a sua permanên-
cia no campo. É preciso dar a ele
condições para produzir e, para sua
Família, acesso a serviços básicos de
saúde, educação, etc. ''Mas a terra é
Fundamental e, apesar da Constitui-
ção de 8S já estabelecer as regras de
desapropriação, falta vontade políti-
ca para executá-las.'

Política de renda - Esbarra
também na falta de consenso sobre
os efeitos positivos dessa medida na
solução dos problemas do meio ru-
ral. Para o presidente da Federação
da Agricultura do Estado de Minas
Gerais (Faemg), Gilnian Rodrigues
Viana, a definição de uma política
de rendas para o campo mostrar-
se-ia muito mais eficiente. E ele cita
dois exemplos para ilustrar sua
posição. Das 131 famílias assen-
tadas em Iturania, Minas Gerais,
40 já transferiram seu direito de
uso para outras pessoas, pois não

A descentralização urbana
A reordenação do caos exige um conjunto de
medidas e, principalmente, vontade política

para executá-las
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conseguiram viabilizar a sua
produção. () simples acesso à terra
- constata ele - não dá capacidade
aos novos proprietários para explorá-
la.'

Na opinião de Gilman, isso
ocorre, muitas vezes, pela visão dis-
torcida que as pessoas têm sobre a
atividade no campo. Ela se con-
trapõe à vida urbana. Enquanto uma
está ligada à mansidão, outra rela-
ciona-se à agitação dos grandes cen-
tros. "Nós somos empresários, em-
preendedores, que corremos riscos,
enfrentamos dificuldades e corre-
mos atrás de soluções" - diz ele. O
outro exemplo refere-se aos
efeitos positivos do Plano
Cruzado. "Aindaquesusten-
tado em bases artificiais, en-
quanto manteve a inflação
sobre controle, os preços agrí-
colas recuperaram seu valor r - -
de troca, e permitiu-nos pa-
gar melhores salários, esti-
mulando o retorno ao campo
de muitas famílias" - 1cm
brou ele.

Outro ar2umento utili-
zado por Gilman Viana é o
alto custo do assentamento.
Para acomodar uma família no meio
rural são necesssários US$12 mil,
sendo que OS gastos com a terra não
ultrapassam os US$1 ,2 mil, enquan-
to os investimentos em infra-estru-
tura, assistência técnica e outros
serviços, consomem os US$10,8 mil
restantes. 'E quem vai pagar por
isso? São os contribuintes - respon-
de ele -, só que é um preço muito
alto, para um retorno discutível, pois
o problema do campo não é a terra,
mas o baixo rendimento da ativida-
de e a falta de uma política realista
de preços para os produtos agrícolas.

Seminários - Para o ataque
frontal a esses problemas, ainda no
curto prazo, OS representantes dos
diversos segmentos envolvidos com
as questões da terra e do saneamento
básico em Minas levaram para os
dois seminários, realiiados em abri]
e junho passados, na Assembléia
Legislativa— — Minas Terra — e "Sa-
neamento é Básico" propostas de
políticas de assentamento com ple-
na infra-estrutura e de um planeja-
mento regional integrado. Esse
planejamento deverá ]evar em con-
ta a questão do emprego e moradia,
com as interfaces de saneaniento.

1

saúde, educação e iamhin o que
marca o novo enfoque de desen-
volvimento neste final de século: a
compatibilização com a preservação
da qualidade do meio ambiente.

Se o desenvolvimento 'a
qualquer preço" marcou o início do
processo de degradação das cidades,
o enfoque ambiental será o corte que
definirá a nova abordagem dos pi-o-
hlemas urbanos e do meio rural. A
idéia prevalente é a de que o am-
biente é o novo diferencial que irá
circunscrever o crescimento à ga-
rantia da qualidade do bem-estar do

homem. Assim entendida, a questão
ambiental passará a ser a premissa
que orientará todas as ações públi-
cas e privadas. Não se pode mais
pensar, por exemplo, numa política
habitacional ou industrial sem todos
os componentes do saneamento,
água tratada, esgotamento sanitário,
limpeza pública e controle de ve-
tores que estão implícitos no con-
ceito de meio ambiente, e, em últi-
ma instância, no de bem-estar geral
do homem.

O professor Radamés Teixeira
da Silva, que faz a matemática sinis-
tra do quarteirão de 3 mil habitan-

tes - maior que centenas de
cidades mineiras - diz que as
cidades mudarão com o deslo-
camento da atividade humana
para a cultura dos resíduos e

- não do que os geram. Autor de
um projeto de uma nova ci-
dade em itabira. com 2 mi-
lhões de hectares e lO() mil

^Í metros quadrados de área
verde, ele está projetando para
lá um serviço de água purifi-

cada do esgoto.
Quando descobrirem

que é possível ganhar mais
com o resíduo do que com SUaS fon-
tes, as cidades podem mudar", ga-
rante o professor, defendendo que
elas podem se transformar numa Gra-
mado, para lembrar a capital gaúcha
do chocolate, plena de jardins e de
condições saudáveis de vida. Para
ele, 'as cidades são o que seus ci-
dadãos quiserem que elas sejam'',
numa variação da velha tese de que
o motor das mudanças é a vontade
política, entendida como compro-
misso de governantes e governados.

REVISTA DO LEGISLATIVO


