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Mazelas do caos urbano
08-04-02

 

[Como as desigualdades territoriais do Brasil têm que ver com dengue e falta de saneamento]

[Divisão em 26 Estados e um DF já está sendo subvertida na prática]

 

São raras as pessoas por quem se deve ter o mesmo respeito e admiração que merece o
médico Luiz Hildebrando Pereira da Silva. Em vez de usufruir tranqüila aposentadoria
em algum charmoso vilarejo da Provence, direito adquirido em seus 33 anos de
pesquisas no Instituto Pasteur, em Paris, ele preferiu erguer o Centro de Pesquisas em
Medicina Tropical de Rondônia. Abriu mão de esplêndidas vilegiaturas para se enfurnar
na Amazônia e levar adiante a obstinação de sua vida: o controle da malária, da dengue
e da hepatite. Pois é esse homem que não vacila em alertar que a dengue resulta do caos
urbano. “A epidemia de dengue, sobretudo no Rio de Janeiro, é uma demonstração
clara da degradação dos sistemas urbanos. É fruto de uma concentração urbana
selvagem, sem nenhuma estrutura de saneamento.” (Folha de São Paulo, 18/3).
 
Só se pode lamentar, então, que não tenha sido semelhante a mensagem que
acompanhou a recente divulgação dos resultados da Pesquisa Nacional de Saneamento
Básico. Na contramão, a ênfase do amplo noticiário dedicado ao assunto esteve na falta
de redes de esgoto sanitário e de água em metade dos municípios brasileiros,
“principalmente em áreas rurais do Norte e Nordeste”. Só que a proporção dos
domicílios que não estão ligados a redes coletoras é nada menos do que dois terços,
demonstrando que o déficit não pode ser atribuído aos municípios de pequeno e médio
porte, que só abrigam 30% a 40% dos lares. Nesses, a falta de infraestrutura até chega a
ser compreensível, já que sofrem discriminação negativa na repartição dos recursos
fiscais (Estado, 25/3), além de suas populações serem incapazes de pagar a conta dos
serviços, como bem lembrou o diretor do Departamento de Populações e Indicadores
Sociais do IBGE, Luís Antonio Pinto de Oliveira (O Globo, 28/2). O que não pode ser
beneficiado por qualquer circunstância atenuante é a precariedade do saneamento
básico nas capitais dos Estados. Primeiro, porque são elas que de longe saem
ganhando na tômbola distribuidora das receitas públicas. Segundo, porque detêm as
mais altas rendas per capita do País. E terceiro – last but not least - porque é
justamente nas capitais que os serviços de saneamento são mais atraentes do ponto de
vista da rentabilidade, ao contrário do que ocorre na imensa maioria dos municípios
brasileiros, em que as baixas densidades demográficas não engendram economias de
escala. Enfim, é igualmente deplorável que dois terços dos lares brasileiros ainda não
tenham esgoto, mas é muito mais revoltante que isso ocorra nas capitais.
 
O alerta do doutor Luiz Hildebrando lembra a necessidade de se dar mais atenção às
desigualdades territoriais do Brasil, em vez de tratar os 5.507 municípios existentes em
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2000 como se fossem comparáveis. Os veículos de comunicação não são os culpados
por esse tipo de deslize, pois é freqüente que os próprios pesquisadores ignorem a
hierarquia urbano-rural ao divulgarem dados municipais. E eles têm ótimos álibis, já que
a Constituição de 1988, e até o recente Estatuto da Cidade, obscureceram os rumos do
desenvolvimento territorial do País. Mesmo que a divisão em 26 Estados e um Distrito
Federal possa ser duradoura sob o prisma legal e administrativo, ela já está sendo
subvertida, na prática, pela imprescindível evolução dos esquemas de planejamento
federais e estaduais. De um lado, pela adoção de 9 macrorregiões definidas pelos Eixos
Nacionais de Integração e Desenvolvimento, e pela delimitação das primeiras 14
Mesorregiões Diferenciadas, feita pela Secretaria de Programas Regionais Integrados do
Ministério da Integração Nacional. De outro, por Estados que vêm se valendo do artigo
25 da Constituição, para “instituir novas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas
e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar
a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum”.
 
Como esses três movimentos são novos e independentes, não há como ter certezas
sobre o perfil da emergente recomposição territorial. Principalmente, porque muitas
barreiras jurídicas impedem que novos arranjos espaciais se traduzam em efetivas
estruturas de governança. Até fórmulas bem recorrentes, como os consórcios
intermunicipais, vêm enfrentando dificuldades nos tribunais. Mesmo assim, pode-se
supor que esse complicado reordenamento acabe por dar origem a algo em torno de
500 microrregiões, das quais umas 50 serão predominantemente urbanas, e
concentrarão quase metade da população. Esse Brasil urbano, concentrado nas atuais
12 aglomerações metropolitanas, certamente também abrangerá o entorno de outras 37
aglomerações que ainda não são de fato metropolitanas, embora algumas já o sejam por
lei estadual.
 
O mais difícil é vislumbrar as características das demais 450 microrregiões que
abrigarão a outra metade da população. Uma parte, polarizada por óbvios centros
urbanos, cercados por alguns municípios ambivalentes e outros claramente rurais, até
poderá ser entendida como extensão do Brasil urbano. Mas nada de parecido poderá
ocorrer com cerca de 400 microrregiões amplamente constituídas por municípios
rurais, como indicam as densidades demográficas apresentadas na tabela. E esse Brasil
rural, onde moram e trabalham de 30% a 40% dos habitantes, não poderá depender
apenas de seguidores do heróico exemplo cívico de Luiz Hildebrando. A menos que o
País se conforme em aprofundar uma de suas principais fraturas sociais.

 

HIERARQUIA URBANO-RURAL
Variações das densidades demográficas no Brasil em 2000

 

 

Número de

Municípios

População

%

Densidades (hab/km2)

Média Mediana

12 Aglomerações     
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Metropolitanas 200 34 773 368

37 Aglomerações

Não-metropolit.

 

178

 

13

 

261

 

182

Centros

Urbanos

 

77

 

10

 

61

 

108

Municípios

Ambivalentes

 

567

 

13

 

23

 

100

Municípios

Rurais

 

4.485

 

30

 

7

 

19

 

TOTAIS

 

5.507

 

100

 

20

 

24

Fonte dos dados brutos: IBGE: Censo Demográfico de 2000


