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Crescer com qualidade,
desafio das metrópoles 

Marcos Garcia 
de Oliveira

Jornalista

São Paulo, Pequim, Mos-
cou, Mumbai ou Xangai têm 
uma característica comum: são 
metrópoles com mais de 10 mi-
lhões de habitantes e enormes 
desafios. Vias congestionadas, 
necessidade de deslocamento 
diário entre grandes distâncias 
e busca de serviços públicos de 
qualidade são, em maior ou me-
nor grau, problemas comuns às 
populações dessas megacidades. 
As palavras-chave são mobilidade 
e sustentabilidade – e elas inva-
dem o cotidiano de milhões de 
pessoas. São questões centrais 
nas grandes cidades brasileiras, 
onde crescimento de renda e 
crédito farto, em contraste com 
serviços públicos deficientes, se 
combinam para tornar a vida 
dos cidadãos um desafio comple-
xo. Os temas urbanos estão nos 
planos de governo – e foram re-
gistrados na Justiça Eleitoral – de 
todos os candidatos à Presidên-
cia, nas eleições de outubro.

Não há, de fato, apenas pro-
blemas nas megacidades, como 
São Paulo. As pessoas escolhem 
essas metrópoles para morar por-
que elas têm atributos que não 
podem ser substituídos. Empre-
go e acesso imediato ao crédito, 
inclusive ao crédito imobiliário, 
proximidade de faculdades, uni-
versidades e centros culturais, 
teatros e restaurantes significam, 
acima de tudo, soluções: ajudam 

C

as pessoas a viver melhor ou a 
se desenvolver. Nas metrópoles, 
o acesso à moradia própria am-
pliou-se, tanto para os indivíduos 
que chegam ao mercado de tra-
balho como para famílias que es-
tão se formando ou para aqueles 
que alcançaram a maturidade e 
já não precisam de tanto espaço 
individual para viver. 

As cidades se transformam 
com projetos inovadores, como 
aqueles que reúnem, num só 
empreendimento, a residência, 
o escritório, a área de lazer e até 
a loja de conveniência, a farmá-
cia e o restaurante. Assim tentam 
conviver com o risco permanen-
te do apagão de mobilidade, vi-

sível nos congestionamentos que 
crescem e põem em risco a vida 
e o patrimônio das pessoas. Pro-
blemas e soluções, em resumo, 
estão no radar dos cidadãos das 
metrópoles.

Mas, se é essencial deslocar-
-se entre bairros distantes, a pre-
cariedade do transporte coletivo 
e das condições de deslocamento 
nas áreas metropolitanas entrava 
a qualidade de vida. A popula-
ção que vive em bairros distan-
tes do local de trabalho costuma 
ser a mais atingida. Despende 
em deslocamentos diários horas 
preciosas que poderiam ser em-
pregadas no trabalho, no lazer 
ou no estudo, com enorme custo 
social. Muitos trabalhadores de 
menor renda residem em áreas 
periféricas, onde os serviços pú-
blicos são precários e é insatisfa-
tória a oferta de trabalho.        

A prioridade conferida ao 
transporte individual é uma 
questão ainda mais complexa – 
e não há solução à vista, pois as 
pessoas não usam o automóvel 
somente pelo conforto e a como-
didade oferecidos, mas porque 
não há transporte coletivo de 
qualidade. No mais das vezes, os 
usuários têm como alternativa se 
servir de ônibus montados sobre 
carrocerias de caminhão, des-
confortáveis e com baixa acessi-
bilidade. 

Em 2012, o Brasil tinha uma 

Metrópoles têm
atributos únicos,
como emprego,
acesso a crédito,
escolas, centros
culturais, teatros
e restaurantes.
São, portanto,
soluções para
viver melhor
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frota de 76,1 milhões de veícu-
los automotores, aumento de 
138,6% em relação a 2001. Nos 
mesmos anos, a frota de automó-
veis passou de 24,5 milhões para 
50,2 milhões. No Rio de Janeiro, 
o número de motocicletas tri-
plicou, de pouco mais de 98 mil 
para 472 mil.

Outro aspecto do problema 
foi analisado, no Censo de 2010, 
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). Para 
chegar ao local de trabalho, mi-
lhões de pessoas têm de se des-
locar diariamente por grandes 
distâncias. O tempo despendido 
no transporte cresce com a fro-
ta de veículos automotivos, não 
acompanhada de investimentos 
correspondentes em transportes 
coletivos.

Distância percorrida – A ta-
bela 1 mostra a quilometragem 
percorrida, em média, dos cen-
tros até o destino, por morado-
res das áreas de influência das 
metrópoles brasileiras para ter 
acesso a lazer e serviços.

A tabela 1 mostra que as di-
ficuldades de deslocamento ob-
servadas nas grandes metrópoles 
brasileiras são agravadas também 
pela atração 
que exercem 
sobre suas 
áreas de in-
fluência, que 
abrangem até 
mesmo mu-
nicípios de 
outros Esta-
dos, conforme 
mostra estudo 
do IBGE. Com 
isso, capitais 
como São Pau-
lo atraem pes-
soas de Minas, 
Mato Grosso 
do Sul, Mato 
Grosso, Ron-
dônia e Acre, 

que se deslocam por grandes 
distâncias para ter acesso a lazer, 
saúde, trabalho e educação, entre 
outros serviços. O Rio de Janeiro, 
por sua vez, tem projeção no Es-
pírito Santo, no sul da Bahia e na 
Zona da Mata mineira.

Assim, para fazer compras, 
por exemplo, a população brasi-
leira se desloca cerca de 49 km, 
em média, ajudando a conges-
tionar o trânsito e os serviços das 
grandes cidades.

Mais dificuldade, menos 
renda – Na década passada, as 
dificuldades para chegar ao tra-
balho, a postos de saúde ou aos 
centros de lazer atuaram no sen-
tido contrário ao do aumento da 
renda. “Na Região Metropolita-
na do Rio de Janeiro moradores 
em áreas com fortes diferenças 
de mobilidade urbana podem 
perder até 22,8% do seu poten-
cial de renda do trabalho”, cal-
culam Renato Gama-Rosa Costa, 
Claudia G. Thaumaturgo da Sil-
va e Simone Cynamon Cohen, 
autores do texto “A origem do 
caos – a crise de mobilidade no 
Rio de Janeiro e a ameaça à saú-
de urbana”, publicado em Ca-
dernos Metrópole.

O trabalho põe em debate 
a mobilidade e suas consequên-
cias inevitáveis para a saúde dos 
cidadãos. Transporte público de-
ficiente significa ameaça tanto à 
saúde como à qualidade de vida 
dos habitantes das metrópoles. 
À poluição se somam ruído e 
estresse, entre as consequências 
dos engarrafamentos.

Em 2025, segundo as Nações 
Unidas, 61% da população mun-
dial viverá em cidades; em 1975, 
esse porcentual era de 37%. 
Das 21 maiores metrópoles do 
mundo, 14 estão em países sub-
desenvolvidos. E as projeções 
indicam uma multiplicação das 
grandes cidades nas regiões po-
bres. O que é bem diferente do 
que ocorreu há 60 anos, quando 
apenas 100 aglomerações urba-
nas tinham mais de um milhão 
de habitantes e a maioria estava 
localizada em países ricos. Ainda 
segundo a ONU, em 2025 haverá 
527 grandes cidades – e mais de 
60% localizadas nos países me-
nos desenvolvidos.

Enquanto isso, o Brasil viveu 
um dos mais rápidos processos 
de urbanização do mundo: em 
1940, as cidades abrigavam 46% 

da população, 
p o r c e n t u a l 
que chegou a 
61%, em 1975, 
alcançou 75%, 
em 1991, e 
atualmente é 
estimada em 
quase 85%, 
p r o j e t a n d o -
-se 88%, em 
2025. São Pau-
lo é a terceira 
maior cidade 
no mundo em 
termos de po-
pulação. Hoje, 
cerca de 40% 
da população 
brasileira vive 

Região de
influência

Fonte: IBGE, Região de Influência das Cidades - 2007
* Distância em linha reta     **Distância média entrer as cidades onde o jornal é editado e onde ele é vendido

ComprasSaúde Lazer Aeroportos Jornais**

Distâncias médias dos centros de destino (km)*

Atraídos pela concentração de serviços, moradores de outras regiões contribuem 
para atravancar os espaços já superlotados das áreas metropolitanas

Cursos
superiores

São Paulo
Rio de Janeiro
Brasília
Manaus
Belém
Fortaleza
Recife
Salvador
Belo Horizonte
Curitiba
Porto Alegre
Goiânia
Brasil

53
36

100
216
81
63
41
66
48
35
36
70
55

54
48

100
269
81
59
37
77
60
36
33
85
58

53
41

107
250
102
73
46
80
55
35
36
65
60

49
35
96

218
90
53
38
54
44
30
26
62
49

130
141
184
186
131
186
165
146
143
100
141
161
148

217
144
240
215
266
177
162
192
170
135
165
195
180
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em metrópoles (abran-
gendo mais de 200 mu-
nicípios). 

Mas pesquisas re-
centes indicam um es-
gotamento dessa ten-
dência. Houve uma 
interiorização do cresci-
mento: a população das 
cidades médias cresce 
mais rapidamente do 
que a das grandes me-
trópoles. As tendências 
são de maior interiori-
zação e espraiamento 
da população.

O que também tem 
aspectos negativos. Em 
2010, segundo o IBGE, 
14,3 milhões de pessoas 
trabalhavam ou estuda-
vam fora do município 
de residência, quase o 
dobro das 7,3 milhões de 
2000. O descasamento 
entre moradia e local de 
trabalho ou estudo cres-
ce – e rapidamente. O custo do 
deslocamento da periferia para os 
centros maiores é elevado.

Para o presidente do Conse-
lho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil (CAU/BR), Haroldo 
Pinheiro, a construção de Brasí-
lia e o planejamento de Curitiba 
foram bons exemplos de urbani-
zação. “Mas, lamentavelmente, 
eles vêm sendo progressivamen-
te prejudicados”, explica. Hoje o 
desenvolvimento das metrópoles 
carece de planejamento integra-
do e da participação de especia-
listas em cidades. O Brasil tem 
muito a aprender com as expe-
riências de metrópoles de países 
desenvolvidos, com bom planeja-
mento e projetos de desenvolvi-
mento definidos. Criada há um 
século com um projeto definido, 
Barcelona é um caso paradig-
mático: a qualidade de vida dos 
cidadãos é boa e há um dos me-
lhores sistemas de tratamento de 

resíduos do mundo. “Na França, 
os projetos de arquitetura e ur-
banismo são obrigatoriamente 
objeto de concurso público e, 
há poucos anos, Paris realizou 
um concurso público de proje-
tos para conduzir o crescimen-
to, ciente das consequências no 
país”. O planejamento da capital 
está integrado ao planejamento 
urbano da França. 

A Unesco propõe 
que sejam realizados 
concursos públicos de 
projetos urbanos em 
todos os níveis. O ob-
jetivo: resolver proble-
mas arquitetônicos e 
urbanísticos, enfatizar 
o desenvolvimento tec-
nológico e a qualidade 
de vida nas cidades. O 
Brasil é signatário do 
compromisso da Unes-
co, mas a preferência 
tem sido por soluções 
administrativas. O re-
sultado, aponta Pinhei-
ro, são soluções incom-
pletas, que resolvem 
um problema e criam 
outros. 

O Plano Diretor da 
cidade de São Paulo 
trouxe um ponto positi-
vo – maior participação 
da população no de-
bate. Como explica Pi-

nheiro: “Os planos de bairro são 
uma oportunidade para ampliar 
essa participação”. Mas a adoção 
dos eixos de transporte público 
depende tanto da melhoria efe-
tiva do transporte público como 
de uma boa legislação de uso e 
ocupação do solo. O plano in-
centivou novas construções nos 
miolos de bairros já adensados. 
Não fazia parte da proposta ori-
ginal. “Tais regiões deveriam ser-
vir como ‘respiros’ da cidade”, 
lembra. 

A ampliação das áreas espe-
ciais de interesse social, a desti-
nação obrigatória de 30% dos re-
cursos da outorga onerosa para a 
mobilidade, novos instrumentos 
como o fundo municipal para a 
criação de novos parques e o in-
centivo à produção de edifícios 
com fachadas ativas e calçadas 
mais amplas devem ser vistos 
como sinais positivos. “Mas uma 
preocupação dos projetistas é a 

Cândido Malta: seguir o planejamento metropolitano
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o descasamento
entre moradia e
local de trabalho é
problema crescente,
assim como o
deslocamento 
da periferia



Pinheiro enfatiza: “Nossas cida-
des precisam, antes de tudo, de 
planejamento como política de 
Estado”. As soluções planejadas 
para os dilemas urbanos não po-
dem mudar a cada novo prefei-
to. “E isso não depende apenas 
dos esforços das administrações 
municipais. Os vultosos recursos 
do programa Minha Casa Minha 
Vida, por exemplo, poderiam 
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complexidade dos procedimen-
tos a serem adotados para exer-
cerem sua atividade, tal como 
simplesmente saber o que se 
pode fazer com um determina-
do terreno. A própria Prefeitura 
não tem isso claro, terá que capa-
citar seu quadro”.

O dilema das metrópoles 
– Quando se fala em desenvol-
vimento urbano, especialmen-
te nas metrópoles, o Brasil está 
entre o péssimo e o ruim. Tem 
de enfrentar o déficit habitacio-
nal (faltam cerca de 7 milhões 
de unidades no País, segundo 
o IBGE), além de conviver com 
problemas de mobilidade, po-
luição e queda da qualidade de 
vida, o que contribui para acen-
tuar as tensões.

Nos últimos anos, no Brasil, 
o aumento da renda dos assala-
riados, a melhoria das condições 
para a oferta de crédito imobiliá-
rio e os programas públicos para 
construção de moradias propi-
ciaram um aumento do 
ritmo da atividade, em 
especial nos grandes 
centros. Mas os frutos 
ainda deixam a desejar.

Em grandes cida-
des, como São Paulo, 
crescem as pressões 
sobre o poder público 
em favor das pessoas 
sem moradia. E a de-
manda é por moradias 
populares nas regiões 
centrais, onde existem 
todos os serviços públi-
cos. 

Se o desenvolvi-
mento urbano não 
pode ser resolvido 
apenas pelo mercado, 
tampouco se podem 
esperar soluções ade-
quadas sem planeja-
mento e obrigatorie-
dade de obediência 
ao que foi planejado. 

ser utilizados para reorganizar as 
cidades em benefício de todos, 
não se restringindo simplesmen-
te à produção de moradias isola-
das, em geral em regiões sem in-
fraestrutura urbana adequada”, 
afirma.

Ex-secretário de planejamen-
to de São Paulo, o arquiteto e 
urbanista Candido Malta Cam-
pos Filho é claro: “É preciso uma 
lei que obrigue os municípios a 
seguirem o planejamento me-
tropolitano”. Hoje, há apenas 
projetos de desenvolvimento me-
tropolitano, nem sempre obede-
cidos pelas prefeituras.

Assim será possível, enfa-
tiza Malta, resolver os quatro 
principais gargalos que afligem 
os habitantes das metrópoles: 
mobilidade, habitação popular, 
abastecimento de água e en-
chentes.

A questão da mobilidade 
urbana, para ele, é exemplar. 
“Só agora está sendo iniciada a 

construção da primeira 
linha de Metrô que vai 
atender parte da região 
metropolitana de São 
Paulo, embora há mui-
to se saiba que só será 
possível resolver o pro-
blema dos congestiona-
mentos se a questão for 
pensada de forma regio-
nal, e não apenas muni-
cipal”. Mas, alerta, um 
equívoco foi cometido 
no Plano Diretor de São 
Paulo: “É um absurdo, o 
plano promove o aden-
samento urbano ao lon-
go de linhas de metrô 
que estão superlotadas”. 

Os congestionamen-
tos que maltratam os 
moradores de regiões 
metropolitanas são re-
sultado do descasamen-
to entre a lei de zone-
amento, que permite Haroldo Pinheiro, do CAu: políicas de Estado
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muito, e o sistema de transporte, 
que provê pouco. “O que temos 
de fazer é aumentar a oferta de 
transporte e ao mesmo tempo re-
duzir a demanda do zoneamen-
to, mas esse é um casamento que 
vai demorar 10 ou 15 anos”, diz 
Malta. A questão da habitação 
popular é crítica. Em São Paulo, 
maior vitrine dos problemas ur-
banos do País, há outro aspecto 
criticável: a adoção de áreas de 
mananciais (e prote-
gidas) para a constru-
ção de moradias mais 
baratas. “Com isso, 
o desenvolvimento 
urbano prejudica a 
questão da água, ou-
tro grande gargalo 
das metrópoles”.

Também aqui a 
solução é o planeja-
mento metropolitano, 
afirma Malta. “Habi-
tação popular, abas-
tecimento de água e 
controle de enchen-
tes são claramente 
questões de dimensão 
metropolitana, que 
não podem ser solu-
cionadas apenas no 
âmbito municipal. É 
preciso planejamento 
e o envolvimento de 
outras instâncias do 
poder público para 
equacionar todas as 
demandas”, recomenda. O pre-
sidente do CAU/BR vai além. 
“As grandes cidades devem con-
ter seu crescimento horizontal 
e atentar para a importância da 
não ocupação das áreas de risco 
e da substituição do conceito de 
mobilidade pelo de conectivida-
de urbana, com a incorporação 
dos espaços urbanos e da arquite-
tura”. Mas falta coordenação en-
tre as três instâncias de governo 
no desenvolvimento das metró-
poles. “Atualmente essa partici-

pação coordenada não existe no 
Brasil”, diz, citando como exem-
plo “os recursos disponibilizados 
para os grandes eventos (Jogos 
Panamericanos, Copa da FIFA, 
Olimpíada) e para os programas 
Minha Casa Minha Vida, todos 
de elevado impacto urbano, mas 
sem integração entre si e com o 
planejamento das cidades”.

Pinheiro acredita que o pri-
meiro passo seria a integração de 

uma política nacional de desen-
volvimento urbano com a políti-
ca econômica, de maneira que se 
possa enxergar o País como um 
todo, assim como as vocações na-
turais e os destinos estratégicos 
de cada região, buscando a des-
concentração sustentável das me-
trópoles e das cidades de médio 
porte. “Isso não virá de cima para 
baixo. Entendo que é necessária 
uma conscientização da socieda-
de do papel do planejamento e os 
resultados positivos que ele pode 

trazer para as cidades em um cur-
to prazo de tempo. As manifes-
tações de junho de 2013, ainda 
que com objetivos difusos, deram 
indício de que esta conscientiza-
ção começa a ser construída, mas 
falta ainda avançar muito nesse 
campo”, diz ele.

Propostas semelhantes são 
defendidas pelo ex-governador 
do Paraná Jaime Lerner, um 
urbanista reconhecido interna-

cionalmente. Para 
Lerner, a educação 
é parte essencial do 
processo de desen-
volvimento urbano. 
Ele costuma citar o 
resultado obtido em 
Curitiba, depois que 
conceitos básicos de 
sustentabilidade co-
meçaram a ser en-
sinados nas escolas. 
“Em 20 anos, nos 
tornamos a cidade 
com maior índice de 
reciclagem do mun-
do, reaproveitando 
70% dos resíduos”, 
conta em suas pales-
tras.

Lerner entende 
que sustentabilida-
de e mobilidade são 
dois conceitos essen-
ciais para a qualida-
de de vida nas me-
trópoles e defende a 

ideia de que não se deve perder 
tempo para iniciar o processo 
de correção de rumos. “Criati-
vidade é começar, não podemos 
ser prepotentes e achar que te-
mos todas as respostas. Temos 
que começar a planejar e contar 
com a contribuição da socieda-
de, que vai dizer se estamos ou 
não no caminho certo”.

Um dos instrumentos para a 
sociedade balizar esse planeja-
mento é o Ministério Público. 
Como afirma José Carlos de 
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O crédito imobiliário tem papel relevante na 
vida das metrópoles. Responde, em primeiro lu-
gar, por parcela expressiva das novas construções. 
E é, assim, um dos principais vetores do desenvol-
vimento urbano, contribuindo para a melhoria na 
qualidade de vida dos moradores. 

Resultados parciais relativos ao período 
2006/2013 dão conta da importância do financia-
mento habitacional nas cinco principais metrópo-
les brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Brasília e Curitiba). Em 2013, estima-
tivas da área técnica da Abecip revelam a que 110 
mil unidades foram financiadas, nessas capitais, 
com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança 
e Empréstimo (SBPE), ou seja, das cadernetas de 
poupança. Os Estados de São Paulo, Rio de Janei-
ro, Minas Gerais e Paraná, além do Distrito Fede-
ral, concentram cerca de 70% do número total de 
financiamentos.   

Mas, como alerta Haroldo Pinheiro, do CAU/
BR, “resolver o problema habitacional não é só 
tentar solucionar uma questão econômica”. Ele 
sugere que os bancos analisem em grande profun-
didade os projetos habitacionais que demandam 
crédito. Seria ideal, notou, que houvesse “uma 
métrica para se aferir os custos/benefícios do em-
preendimento para a cidade como um todo”. No 
caso dos bancos públicos, ainda melhor seria que 
eles tivessem uma visão holística das cidades, 
“sintonizada com o planejamento proposto nos 
planos diretores de desenvolvimento urbano”.

Para Cândido Malta Filho, os bancos deve-
riam usar seu peso na defesa de políticas públi-
cas voltadas para a racionalização do processo de 
desenvolvimento urbano. “As instituições podem, 
por exemplo, fomentar o debate sobre os melhores 
caminhos para as metrópoles, criando opinião pú-
blica favorável a propostas nesse sentido”.

O peso do crédito imobiliário

Freitas, primeiro promo-
tor de Justiça de Habita-
ção e Urbanismo do MP 
de São Paulo, esse esforço 
vem sendo realizado no 
Estado desde 1993, quan-
do foi criada a Promoto-
ria de Urbanismo, para 
combater os loteamentos 
clandestinos. Desde en-
tão, seus integrantes en-
frentam a dificuldade de 
definir legalmente o que 
é um projeto ‘negativo’ 
para a cidade e seus habitantes. 
“Há muita criatividade na busca 
de alternativas para tornar os 
projetos viáveis, legal e econo-
micamente”, diz ele, explicando 
que, a partir daí, surgem desvios 
que trazem problemas para as 
regiões próximas ao empreen-
dimento. “Em muitos casos não 

se dimensiona corretamente o 
impacto de uma obra sobre o 
entorno, gerando problemas 
viários, redução de cobertura 
vegetal (criando-se ilhas de ca-
lor) e redução da capacidade de 
absorção de água pluvial”, conta 
Freitas. Isso traz custos pesados 
para a cidade, para o poder pú-

blico e para a população 
em geral.

Freitas enxerga esse 
tipo de atitude em relação 
aos problemas urbanos até 
mesmo em iniciativas do 
poder público, como é o 
caso do Plano Diretor de 
São Paulo aprovado este 
ano. “As propostas apro-
vadas têm gerado dúvidas 
entre arquitetos e urba-
nistas, pois não levam em 
conta todos os aspectos 

envolvidos”, diz ele. Cita como 
exemplo a ideia de se promover 
o desenvolvimento ao longo dos 
eixos estruturantes e o estímulo 
ao crescimento em áreas volta-
das para a preservação da natu-
reza, “que podem comprometer 
a qualidade de vida da população 
e a própria sustentabilidade”. 

Educação é parte essencial
do desenvolvimento das 
cidades, como analisa 
Jaime lerner, um dos 
maiores especialistas 
em mobilidade urbana


