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Resumo 

O trabalho tem por objetivo discutir alguns conflitos socioambientais e territoriais decorrentes das 

formas crescentemente privatizadas de apropriação da natureza típicas do processo de 

urbanização. Parte-se da discussão mais ampla de algumas características e tendências da 

urbanização contemporânea, enfatizando-se a urbanização brasileira, e, dentro desta, toma-se 

como referência empírica a Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, na região 

sudeste do país.  

Busca-se inicialmente argumentar que a urbanização ocorreu sem grandes preocupações com 

os elementos da natureza ou com as reais demandas da sociedade, gerando um passivo 

socioambiental expressivo. A seguir discute-se em que medida as tendências contemporâneas 

de produção do espaço urbano incorporam parâmetros ambientais que venham a resultar em 

espaços qualitativamente mais adequados, ou contribuem para reforçar as desigualdades e 

intensificar conflitos socioambientais que se estabelecem entre os diferentes agentes sociais em 

torno da apropriação e do uso de recursos ambientais em áreas urbanas e metropolitanas. Entre 

tais recursos merece destaque neste debate a terra urbana, ainda que mais recentemente o 

debate em torno das águas urbanas esteja adquirindo crescente centralidade.  

A seguir são busca-se analisar e discutir o conteúdo e a abrangência de algumas políticas 

urbanas e ambientais, seus pressupostos e objetivos, bem como o quanto tais políticas e as 

ações delas decorrentes vêm se transformando para lidar com renovados desafios no que se 

refere às formas atuais de vulnerabilidade social e urbana intensificados por mudanças 

ambientais de caráter amplo.  

Toma-se como pressuposto as características históricas de nossa urbanização ocorrida na 

periferia do capitalismo, buscando com isto revisitar o debate acerca de noções de 
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sustentabilidade urbana, usualmente concebidas em situações de urbanização eminentemente 

formal, para pensá-lo conceitualmente à luz das condições latino-americanas.  

A Região Metropolitana de Belo Horizonte em Minas Gerais, cuja experiência recente embasa o 

presente texto, é uma metrópole que congrega atualmente cinco milhões de habitantes e vem 

passando por um acelerado processo de expansão espacial associada a grandes projetos 

públicos e privados. Recentemente a região foi objeto de uma intensa experiência de análise e 

planejamento territorial realizada pela nossa universidade, mobilizando vários setores da 

sociedade na discussão de um plano para seu território.  

Trabalhos anteriormente elaborados por nós, bem como os estudos realizados e a metodologia 

construída no processo de elaboração do plano servirão de referência para a discussão 

realizada no trabalho.  

 

Características tendências da urbanização brasileira contemporânea e o debate ambiental 

A urbanização brasileira em termos espaciais é marcada pela concentração da população nas 

áreas metropolitanas, ainda que este processo em termos de tendência, já não seja mais tão 

acirrado como em décadas anteriores. Até os anos de 1990, a concentração em áreas 

metropolitanas era bastante destacada, conformando um padrão centro-periferia de crescimento 

urbano tanto demográfico quanto espacial. Nas últimas décadas, outros centros urbanos médios 

e de menor porte vem se destacando pela intensidade do crescimento demográfico, muitas 

vezes replicando processos de produção do espaço até então típicos das metrópoles.  

Atualmente pode-se dizer que se superpõem processos tradicionais e novos tornando a 

urbanização mais complexa. Assim, podem ser identificados diferentes momentos no tempo: o 

primeiro deles é expresso pelo clássico processo de formação da metrópole industrial latino-

americana, capitaneado pela industrialização e pela formação das chamadas periferias 

precárias. Grosso modo este período caracteriza a trajetória da urbanização das décadas de 

1950 a meados da década de 1980. O segundo momento, que se expressa espacialmente com 

mais clareza a partir da década de 1990, embora as transformações que o geraram já 

estivessem presentes há mais tempo, caracteriza a sociedade pós-industrial marcada pela 

reestruturação produtiva e seus rebatimentos em termos sociais e espaciais. (Costa; Mendonça, 

2012: 47) 



A expressiva expansão demográfica e espacial iniciada da década de 1950 e mantida com 

grande intensidade nos anos setenta tem na economia política da urbanização e na mudança do 

regime demográfico brasileiro suas principais explicações. As necessidades do processo de 

acumulação de capital respaldado na industrialização marcam profundamente o processo de 

produção do espaço. A localização industrial e o provimento das condições gerais de produção,  

particularmente a infraestrutura econômica, condicionaram a urbanização e marcaram o Estado 

como o agente social responsável por garantir tais condições materiais e de regulação. Em 

termos demográficos, elevadas taxas de crescimento urbano têm sua explicação no início do 

processo de transição demográfica e no conjunto de transformações que se operaram com a 

modernização conservadora do campo e a consequente migração rural-urbana, muitas vezes 

considerada como grande responsável pelas desigualdades sociais nas metrópoles (idem, p.48).  

Estava feita a associação entre as condições de vida urbana com a esfera do trabalho, na 

medida em que habitação social, saúde, saneamento, transportes, educação, previdência, entre 

outros, são considerados elementos centrais para o processo de reprodução social, a serem 

providos pelo capital, por meio de negociações trabalhistas e/ou pelo Estado garantidor da 

manutenção das condições de reprodução do capitalismo, tanto em países centrais como 

periféricos, estes últimos com as devidas formas precárias de inserção no sistema em âmbito 

global, no qual a permissividade ambiental e trabalhista, entre outras, foi importante para garantir 

condições de atração do capital industrial para o país, e também suas metrópoles.  

Em trabalhos anteriores buscamos ressaltar a importância da análise sobre o papel dos agentes 

sociais na produção do espaço e dos mecanismos de valorização da terra e de apropriação da 

renda fundiária urbana (Topalov, 1974; 1978, Singer, 1979, entre outros), bem como da 

importância do espaço urbano no processo de valorização do capital (Harvey, 1973; 2005, 

Costa; Mendonça, 2012). Nestas abordagens as manifestações das desigualdades 

socioespaciais – periferias e favelas, principalmente – são partes integrantes da lógica do 

capitalismo periférico, que tem nas metrópoles cada vez mais estendidas, sua mais contundente 

expressão espacial.  

Como resultado, até início dos anos oitenta, o bastante conhecido processo de produção dos 

espaços metropolitanos se caracterizou pelo contínuo e acentuado crescimento demográfico e 

espacial, com grandes diferenciações internas fruto do caráter desigual e excludente da 

sociedade e das formas de atuação dos agentes sociais, notadamente o Estado, o capital 

privado e a população. Em Belo Horizonte consolidou-se um padrão centro-periferia, entendida 

mais por seu conteúdo sociourbanístico do que físicoespacial, com crescente adensamento e 



valorização das áreas centrais mais beneficiadas por investimentos públicos (e privados), pela 

concentração de equipamentos e serviço, espaços de lazer e sociabilidade, empregos e 

oportunidades de geração de renda, bem como pela existência de mecanismos de regulação 

urbanística e ambiental. A expansão horizontalizada do espaço metropolitano é resultado da 

atuação de agentes privados no parcelamento extensivo do solo para fins habitacionais, 

resultando em precários espaços em termos de condições de habitabilidade e acesso à rede 

de centralidades metropolitanas. (cf. trabalhos anteriores Costa, 1994; Costa; Monte-Mór, 

2002, Costa; Mendonça, 2012, além de Maricato, 2000, entre outros) 

Centradas mais na produção do espaço abstrato (Lefebvre, 1991) por meio da compreensão da 

dinâmica imobiliária, estas análises se beneficiariam do acréscimo de olhares que ressaltem 

aspectos mais contemporâneos da vida cotidiana, da cultura e das práticas espaciais no interior 

destes espaços, capazes de gerar novas perspectivas tanto de apropriação social do território, 

como de emancipação social. Em termos ambientais, as implicações são mais amplas, e 

também mais graves, do que se supõe. Além da precariedade de provimento de serviços de 

infraestrutura e de serviços sociais, culturais, educacionais, será exatamente esta periferia que 

abrigará grande parte do crescimento demográfico das décadas seguintes, alimentando o debate 

sobre a aparente desconcentração metropolitana. No caso da RMBH, observa-se uma reversão 

da concentração do ritmo de crescimento, com as áreas centrais crescendo a taxas cada vez 

menores, enquanto as periferias crescem a taxas elevadas, embora decrescentes, um reflexo do 

adensamento das áreas anteriormente produzidas pelo mercado imobiliário.  

O momento seguinte que se estende até o presente é caracterizado por um conjunto de 

transformações em vários setores: a reestruturação econômica em nível mundial, desencadeada 

pelas mudanças tecnológicas e produtivas em resposta às crises no sistema econômico, seus 

rebatimentos sobre os países do sul que buscam outras formas de inserção; mudanças 

socioculturais mais amplas associadas à emergência de múltiplas formas de associação e 

identificação coletiva; mudanças espaciais reais ou ainda virtuais motivadas por novos meios de 

comunicação e pelo renovado papel desempenhado pelo espaço na valorização do capital; 

emergência da dimensão ambiental no debate socioespacial, redefinindo agendas de pesquisa e 

de políticas públicas, incorporando outros valores às concepções urbanísticas e ao 

planejamento, criando novas demandas à práxis socioespacial.  

Processos pós-industriais (Valladares; Preteceille, 1990) coexistem com outros pré-industriais, 

em novo contexto de reprodução social ampliada, no qual as desigualdades persistem e as 



perspectivas de inclusão pelo trabalho assalariado típicas do momento anterior são menos 

claras.  

Em paralelo à reestruturação produtiva, o debate sobre o capitalismo em seu momento atual 

busca associar crescimento econômico e preservação ambiental, ou pelo menos introduzir um 

componente ecológico à lógica econômica, articulando acumulação e internalização de custos 

ambientais. Para O’Connor (1988) o capitalismo encontra-se em sua fase ecológica, na qual a 

conservação da natureza passa a ser importante e funcional para o processo de acumulação, já 

que constitui uma das condições de produção1.  Já Escobar (1996, p. 57) identifica o momento 

atual como de um capitalismo pós-moderno, direcionado para a capitalização da natureza e da 

vida humana: plantações e florestas empresariais, direitos de posse sobre terra e água, espécies 

geneticamente modificadas, profissionalização e treinamento do trabalho, entre outros exemplos. 

Parece haver um processo mais amplo de problematização da sobrevivência global, que surge 

como resposta, por um lado ao caráter destrutivo do desenvolvimento e, por outro, à emergência 

dos movimentos ambientalistas. No nível do sistema produtivo, tais condições de sobrevivência 

passam por uma mudança de postura dos capitais nele investidos, frente a um reconhecimento 

de que as formas tradicionais de organização da produção reprodução e consumo esbarram em 

limites ecológicos. A noção de desenvolvimento a qualquer preço passa a ser reformulada, 

inclusive discursivamente, na direção de formas mais sustentáveis, que significam novas 

articulações entre natureza e capital2.   

A racionalidade que envolve esta mudança de postura, de uma visão tradicional na qual a 

natureza se resume a uma fonte inesgotável de recursos naturais a serviço da acumulação, para 

outra mais preventiva, constitui a modernização ecológica (Harvey, 1996). Baseia-se na ideia 

segundo a qual a atividade econômica é sistematicamente produtora de danos ambientais, 

portanto, a sociedade deve adotar uma postura pró-ativa no que se refere à regulação ambiental 

e controles ecológicos. Estes corresponderiam a um conjunto de políticas, arranjos institucionais 

e práticas regulatórias, privilegiando a prevenção à correção. Harvey (1996: 377) enfatiza que a 

modernização ecológica pode ser lucrativa. O argumento, considerado uma mudança radical em 

relação às visões convencionais, é que a preocupação ambiental contribui para a eficiência e 

preservação em longo prazo da base de recursos para o processo de acumulação. No limite, o 

excesso de poluição e a degradação começariam, sem a ocorrência de algumas mudanças 

                                                           
1 Entre as condições de produção que necessitam ser mantidas, estão o espaço (a infraestrutura), a força de 
trabalho e a natureza (as condições físicas) (O’Connor, 1988). 
2 O surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável, bem como todo o debate dele decorrente é parte desta 
problematização. Constitui também o cerne da discussão em torno da modernização ecológica. (Costa, 2006). 



tecnológicas e de atitudes, a causar custos elevados ao crescimento econômico. A 

internalização de custos ambientais pelos empreendimentos, bem como o estabelecimento de 

acordos, regras e critérios dentro dos quais os grupos sociais constroem sua ação, são hoje 

bastante generalizados e aceitos. Como consequência, algum grau de equidade ambiental, bem 

como de cooperação internacional, passa a ser incorporada na busca por alternativas de longo 

prazo (idem, p. 377-8).  

Na urbanização da periferia do sistema capitalista, estes processos são vividos de forma 

incompleta. No Brasil nunca se chegou a ter a modernização urbanística que caracterizou o 

urbanismo sanitarista dos países centrais na virada do século XIX e início do XX, viveu-se um 

fordismo periférico (Lipietz, 1987) e incompleto, assistiu-se a um estado centralizador formulando 

políticas urbanas para poucos. O passado político recente tem sido marcado pela luta pela 

conquista de direitos sociais e territoriais por parte dos grupos tradicionalmente excluídos, em 

permanente disputa política com interesses novos e tradicionais exclusivamente ligados à 

acumulação. Há uma assimilação generalizada do discurso da modernização ecológica, 

retraduzido em múltiplas definições de desenvolvimento sustentável, difundidas por vários 

grupos e agentes sociais. Assiste-se também a mudanças, ainda que lentas e restritas a alguns 

setores, nas práticas e processos produtivos tanto do setor público como do privado na direção 

de uma modernização ecológica. 

A transposição desta tendência para a produção do espaço, assim como nos outros setores da 

economia, também ocorre. A produção do ambiente construído em geral e da produção 

imobiliária em particular, vão também assimilar princípios da modernização ecológica. Neste 

processo o estado em sua ação de regulação também se modifica, incorporando cada vez mais 

parâmetros ambientais na regulação das atividades do capital imobiliário em áreas urbanas e 

metropolitanas. 

No que se refere à urbanização, desde a década de 1990 e início do século XXI, há uma 

mudança significativa na intensidade e distribuição do crescimento populacional nas metrópoles, 

esgota-se em grande medida a migração rural-urbana, diminuem as taxas de crescimento 

particularmente no centro, ficando a periferia responsável pela maior parte do crescimento 

demográfico, em grande parte motivado pela ocupação e adensamento das áreas já parceladas 

no período anterior, muitas vezes reproduzindo a baixa qualidade da habitação típica de 

cupações precárias das áreas mais centrais. Em termos demográficos, tal adensamento 

expressa-se tanto nas elevadas taxas de crescimento dos municípios mais distantes de Belo 



Horizonte, quanto no aumento do número de municípios que hoje constituem oficialmente a 

Região Metropolitana, tendo passado de 14 municípios originais dos anos setenta para 34 no 

momento atual. Tal aumento é o reflexo tanto da expansão espacial da área comprometida com 

a metropolização, incorporando novos municípios do entorno, quanto da emancipação de 

distritos, cuja dinâmica econômica e demográfica tornou-se tão ou mais relevante do que a do 

restante do município que lhe deu origem. 

Há também uma grande diversidade de processos e atividades que se superpõem nas áreas de 

expansão urbana, redefinindo, embora não eliminando, o padrão centro-periferia. Dinâmicas 

econômicas locais ganharam expressão e criaram a possibilidade de reduzir a distância e o 

tempo de deslocamento casa-trabalho, interferindo nas condições de reprodução familiar e no 

mercado de consumo na escala local (Lago, 2007). Observa-se um comprometimento cada vez 

maior da maioria dos territórios municipais metropolitanos com a urbanização, ainda que não se 

materializem em espaços construídos ou mesmo parcelados. Esse novo tecido urbano periférico 

tem surgido principalmente a partir da produção e oferta de loteamentos fechados, articulados 

com grandes equipamentos de serviços, com vantagens ambientais para a localização de 

habitação das populações de alta renda, com consequências ainda a serem avaliadas em 

termos de pressões por acessibilidade, novos padrões de consumo e de habitação (Costa; 

Monte-Mór, 2007).  

A manifestação sócio-espacial deste novo momento vem sendo caracterizada pelo espraiamento 

do tecido urbano, bastante disperso e fragmentado, bem como pelo predomínio de um modo de 

vida e valores essencialmente urbanos por todo o espaço social (NERU, 2004). Em certa 

medida, trata-se de uma virtual urbanização total da sociedade (Lefebvre, 1999), cujos indícios 

vem assumindo conceituações diversas, porém convergentes, tais como urbanização extensiva 

(Monte-Mór, 2003), cidade dispersa (De Matteis, 1998), dispersão urbana (Reis; Tanaka, 2007). . 

Do ponto de vista da expansão metropolitana, pode-se pensar no surgimento de novas periferias 

(Costa et al, 2006), não necessariamente carentes em termos socioambientais como o padrão 

periférico típico dos anos setenta, mas com repercussões importantes do ponto de vista da 

manutenção das condições de reprodução social e de perpetuação das desigualdades 

socioespaciais sob novas formas. Em paralelo, em ritmo bem menos acentuado permanece a 

ampliação e principalmente o adensamento das periferias tradicionais.  

A expansão metropolitana, já praticamente de âmbito regional em algumas regiões do país, vem 

se processando aos saltos, entremeando investimentos imobiliários na forma de loteamentos 

(irregularmente) fechados, com investimentos em infraestruturas terciárias de médio e grande 



porte, shopping centers, complexos turísticos, de convenções e negócios, universidades, centros 

médicos, etc, dotados de acessibilidade e infraestrutura, amalgamando investimentos públicos e 

privados. Observa-se assim uma dinâmica demográfica menos intensa em termos quantitativos e 

um aumento da área urbanizada, ou consumo do espaço, cada vez maior. Tal tendência parece 

caminhar em sentido inverso da busca por uma urbanização com maior densidade e diversidade, 

que vem marcando o debate entre meio ambiente e urbanização (cidades sustentáveis) nos 

países industrializados. É significativo o aumento do comprometimento ambiental, associado a 

novos valores habitacionais, a novas características dos domicílios, a padrões de consumo mais 

intensivos em energia, a acessibilidade baseada no automóvel individual, entre outros 

elementos. (Costa; Monte-Mór, 2007) 

Neste conjunto de transformações a atividade imobiliária também se transforma tanto no sentido 

de sua modernização ecológica (Harvey, 1996), seja incorporando “parâmetros de 

sustentabilidade” aos produtos, seja buscando formas de apropriação da natureza e de seus 

atributos como renda diferencial, como de identificar novos produtos. Além dos 

empreendimentos comerciais, industriais e de serviços de grande porte, os condomínios 

horizontais e verticais fechados parecem constituir a tipologia mais consagrada da expansão 

urbana recente, tanto nas periferias quanto nos vazios urbanos mais centrais e não apenas para 

as camadas de alta renda, como também de renda média. Para tanto são muito importantes as 

mudanças no acesso ao crédito e as recentes modificações na composição dos capitais 

investidos nos setores imobiliário e da construção civil.    

Ao mesmo tempo o comprometimento cada vez mais amplo do território com a urbanização vem 

tornando mais difíceis as perspectivas de desenvolvimento de atividades produtivas agrícolas, 

potencializadoras da manutenção de um contato mais estreito com a terra, da melhoria das 

condições de segurança alimentar e de abastecimento, por meio de iniciativas diversas 

agrupadas sob a denominação de agricultura urbana, com implicações importantes em termos 

ambientais, seja em termos dos padrões de permeabilidade do solo, de plantio, de recarga de 

recursos hídricos, de geração de renda a partir de formas econômicas mais solidárias. Não se 

trata de trazer à tona e reforçar a pertinência de modelos de cidades sustentáveis ou cidades 

compactas (Costa, 2000), tão em voga na urbanização dispersa dos países de capitalismo 

avançado, como uma nova utopia urbanística, mas de investigar as possibilidades e limitações 

da implementação de perspectivas mais ecológicas de ocupação e apropriação social dentro do 

contexto da urbanização periférica e da desigualdade que compõem a tônica da produção do 

espaço nas metrópoles brasileiras.  



Do ponto de vista do debate ambiental, há sem dúvida uma progressiva aproximação entre as 

temáticas ambiental e urbana, que questiona trajetórias ora calcadas na oposição fundada na 

visão dual entre ambiental e social, ora calcadas na conciliação, que toma corpo em propostas 

de políticas e na noção de sustentabilidade urbana. Para além da aparente oposição ou 

conciliação trata-se de um amplo campo de conflitos sociais em torno do uso e apropriação do 

território e dos elementos sociais, bióticos e abióticos do espaço urbano. (Costa; Braga, 

2004:195). 

De fato na prática urbana cotidiana, as questões são de fato, simultaneamente, sociais e 

ambientais, ainda que não sejam formuladas como tal. Por outro lado, algumas políticas públicas 

urbanas vêm sendo concebidas de forma integradora ou convergente, como registrado na 

experiência de elaboração do plano diretor metropolitano para a RMBH, entre outros exemplos. 

Muitas situações características da urbanização brasileira, vistas apenas como materializações 

da injustiça social ou distorções econômicas, são de fato expressões de conflitos 

socioambientais urbanos. Exemplos disto são os conflitos em torno do uso e ocupação do solo 

nas cidades brasileiras, Politicas públicas participativas trazem em seu bojo o reconhecimento do 

conflito e a intenção de lidar com ele, podendo ser pensadas como importantes pontos de 

convergência do debate.  

Longe de ser um processo homogêneo e genérico, como frequentemente adotado nos modelos 

ambientais e na construção de cenários, a urbanização é um processo complexo, 

essencialmente desigual e excludente, materializando-se em diferentes formas e intensidades. A 

percepção da urbanização como expressão de diversos tipos de desigualdade articula-se ao 

debate sobre mudanças ambientais por meio de algumas mediações importantes, entre elas o 

campo do planejamento e das políticas públicas, as abordagens a partir do conceito de 

vulnerabilidade das pessoas e dos lugares, atribuindo um conteúdo social mais abrangente à 

noção de risco, tão frequente nos debates sobre mudanças ambientais e urbanização (Hogan; 

Marandola, 2009). À vulnerabilidade pode-se associar a noção de resiliência, aqui entendida 

como a capacidade da sociedade de agir, suportar, resistir e transformar ou não estas mesmas 

condições. Também é bem conhecido o chamado passivo urbanístico-sanitário-ambiental das 

periferias urbanas, fruto da associação das desigualdades nas condições de trabalho e renda, 

décadas de omissão do Estado quanto a políticas habitacionais de interesse social, práticas 

privadas formais e informais de parcelamento do solo e autoconstrução de moradias, com as 

lutas sociais por acesso à infraestrutura e serviços.  



Em termos ambientais, a produção do espaço urbano brasileiro é também marcada pela 

invisibilidade dos elementos da natureza na urbanização: são cursos d’água urbanos poluídos 

encaixotados por avenidas sanitárias ou outras soluções técnicas outrora hegemônicas, várzeas 

e morros inadequadamente ocupados por ricos e pobres, com consequências dramáticas para 

os mais vulneráveis (Costa, 2012) 

A urbanização aparece frequentemente no debate ambiental como necessariamente 

insustentável, responsável por grande parte da degradação ambiental, outras vezes é reduzida 

ao despolitizado atributo de ”impacto antrópico”. Neste sentido cabe resgatar tanto a noção de 

urbanização como fruto de um processo de produção e apropriação social do espaço, no qual 

interagem agentes sociais com interesse distintos, como a visão lefebvriana de cidade como o 

lugar do encontro, da cultura, da festa, da política, das múltiplas possibilidades de inserção na 

vida social.  

 

Políticas recentes urbanas, ambientais, metropolitanas 3 

Nas últimas três décadas o planejamento urbano vem se reinventando de muitas formas, seja 

buscando superar a centralização do período anterior, apostando nos governos locais e nas 

possibilidades de articulação voluntária entre eles introduzindo as experiências de parcerias e 

consórcios intermunicipais, seja ampliando suas bases de apoio para envolver os movimentos 

sociais nos processos de participação com vistas ao aprendizado social em sentido amplo. Em 

termos epistemológicos, o planejamento também se amplia para abranger o conjunto da 

reprodução social, passa a reconhecer a. informalidade urbana e a variedade (e a precariedade) 

das formas de apropriação dos espaços populares. Á articulação almejada entre os campos 

urbano e ambiental vêm se somar a cultura, a economia, as políticas sociais, entre outras.   

Embora se reconheça a necessidade de superar as visões localistas e fragmentares, até 

recentemente, o debate em torno do planejamento metropolitano permaneceu relativamente 

adormecido, uma vez que havia sido rejeitado politicamente por estar associado a iniciativas da 

década de 1970, que evocavam momentos de autoritarismo do Estado em nível nacional. Neste 

mesmo período se intensificaram estudos abrangentes sobre as metrópoles, num claro 

reconhecimento da complexidade da questão. A Constituição Federal de 1988 relegou esta 

questão aos contextos estaduais, ao mesmo tempo em que novas regiões metropolitanas foram 

                                                           
3 Esta sessão se baseia em grande medida em trabalho anterior, Costa, 2012. 



criadas. Alguns Estados, como Minas Gerais, vêm recentemente buscando articular uma 

estrutura institucional e de planejamento para as áreas metropolitanas. 

Tanto o planejamento urbano quanto o ambiental vem apostando na criação de mecanismos de 

regulação das atividades produtivas, particularmente as industriais e imobiliárias. Entre estes, 

destacam-se os instrumentos associados à reforma urbana, bem como os processos de 

licenciamento de atividades e a adoção de princípios compensatórios para o funcionamento de 

tais atividades. De outro lado o aporte de conhecimentos trazidos pela participação popular, 

juntamente com os saberes dos setores técnicos e do setor público, tem o potencial de produzir 

um aprendizado social mútuo sobre a metrópole e sobre a produção do espaço de forma mais 

ampla, buscando alternativas mais próximas ao cotidiano da população. Visto 

retrospectivamente, pode-se dizer que o planejamento urbano incorporou mudanças 

significativas, particularmente no campo da democratização dos processos de gestão, 

configurando um conjunto de experiências compreendidas atualmente como tecnologias sociais.  

O planejamento se configura como um campo de aprendizado e de disputas: entre diferentes 

concepções de intervenção, entre interesses em conflito, entre níveis de governo, entre áreas de 

atuação prioritária para as políticas. Como tal, o planejamento tende a oscilar entre processos de 

adaptação e processos de resistência ou mudança. No primeiro caso estão as medidas de 

adequação das cidades às necessidades de competição entre elas e de valorização do capital, 

embora possamos pensar também em medidas de adaptação às mudanças ambientais mais 

amplas, motivadas pela intensificação dos padrões prevalecentes de produção e consumo em 

âmbito global. Mas o planejamento deve atender também a uma função de legitimidade social, 

buscando privilegiar o bem-estar coletivo, o valor de uso, a prevalência da função social da terra 

e o direito à cidade e à natureza. Isto não se faz sem resistência e conflito, já que implica 

restringir direitos adquiridos e considerados naturais, como o direito de propriedade. 

O planejamento e a gestão ambiental se estruturaram incorporando alguns mecanismos de 

gestão colegiada e apostando fortemente na regulação. O olhar ambiental trouxe novos recortes 

espaciais para o planejamento e a gestão, determinados pela leitura físico-geográfica e biológica 

do espaço, sem as amarras político-administrativas associadas ao planejamento urbano e 

metropolitano. Assim, unidades de conservação foram delimitadas a partir de seus atributos 

naturais e a bacia hidrográfica tornou-se unidade de análise e de intervenção, incorporando 

planos e estudos e fazendo surgir formas consorciadas de gestão. As áreas de preservação 

permanente se impõem formalmente aos recortes dados pela estrutura fundiária e pelos projetos 



de parcelamento do solo, desencadeando interessante debate sobre o papel dos espaços 

construídos e não construídos na metrópole.  

Por um lado a racionalidade ambiental questiona a propriedade privada urbana e, com ela, o 

utilitarismo em que se funda o capitalismo contemporâneo. Por outro, este último, também se 

modifica e passa a incorporar princípios de modernização ecológica, nos quais reinventa a 

natureza como potencializadora do consumo, inclusive do espaço urbano. O debate 

socioambiental não é homogêneo e nem imune às disputas políticas e conceituais, variando 

desde visões transformadoras no campo da ecologia política, que buscam uma mudança mais 

radical de valores, percepções e paradigmas, até outras concepções centradas em propostas de 

adaptação, adequação e modernização. Nesta direção caminham tanto a chamada economia 

verde, como grande parte do planejamento urbano, ambiental e metropolitano.  

O debate ambiental trouxe novas perspectivas para a compreensão da metrópole, 

complementando a visão consolidada pelos preceitos do urbanismo que vê a cidade a partir da 

terra e das relações de propriedade, naturalizando e legitimando a concepção segundo a qual 

um elemento da natureza, a terra, não é um bem comum, mas sim uma mercadoria, cujo acesso 

é mediado por relações mercantis. Tal transformação ocorreu há mais de dois séculos e fez 

parte do processo de consolidação do capitalismo industrial, particularmente nos países 

europeus (HARVEY, 1996). Atualmente, discute-se a produção do espaço a partir de outros 

elementos da natureza, como a água, esta ainda vista como bem comum, embora cada vez mais 

dotada de valor econômico e regulada por princípios mercantis. Assim tal tendência tem seu lado 

desafiador enquanto leitura do território e construção de novos critérios de intervenção pública, 

ao mesmo tempo em que consolida mecanismos de regulação econômica da natureza. De certa 

forma, os princípios e tendências aqui elencados permearam a elaboração do plano 

metropolitano da RMBH. 

 

Algumas reflexões sobre a experiência de Belo Horizonte. 

A Região Metropolitana de Belo Horizonte é hoje composta por 34 municípios e 4.882.977 

habitantes segundo o Censo Demográfico de 2010, a metade dos quais residindo no município-

sede. Já o Colar Metropolitano é composto por outros 14 municípios limítrofes à RMBH e uma 

população de outros 530.650 habitantes. Em termos demográficos a RMBH não foge às 

tendências observadas em várias metrópoles brasileiras, quais sejam, após períodos passados 



de crescimento muito intenso como foram os anos de 1970, as regiões metropolitanas vem 

registrando diminuição progressiva das taxas de crescimento nas três últimas décadas, no caso 

da RMBH de 2,53%a.a. nos anos de 1980 para 2,39%a.a. nos anos de 1990 e 1,14%a.a nos 

anos de 2000. Esta tendência não é homogênea, uma vez que as áreas centrais mostram taxas 

de crescimento bastante baixas, como a queda na última década de 1,15 para 0,60%a.a. no 

município de Belo Horizonte, enquanto municípios periféricos apresentam taxas bastante 

elevadas, particularmente aqueles que concentraram grande parte dos processos de loteamento-

autoconstrução típicos das periferias e/ou que abrigam novos empreendimentos formais ou 

informais, pobres e ricos. O Mapa a seguir apresenta melhor esta dinâmica demográfica na 

última década.  

 

 

Figura 1: Crescimento Demográfico - Região Metropolitana de Belo Horizonte (2000-2010). 
 



Em termos espaciais, entretanto, as perspectivas de expansão metropolitana são mais intensas 

do que os dados demográficos sugerem, pois são observados tanto crescentes e intensos 

processos de adensamento construtivo e de verticalização em pontos da estrutura urbana de 

elevada valorização imobiliária/fundiária, como um permanente espraiamento do tecido urbano 

para além das áreas conurbadas ou mesmo das fronteiras metropolitanas formais, configurando 

possibilidades de articulações regionais mais amplas.  

 

Quanto ao planejamento metropolitano a RMBH trilhou um caminho institucional semelhante ao 

de muitas das regiões metropolitanas criadas em 1974, baseado em estruturas políticas 

centralizadas e sem autonomia local, e respaldado por um órgão técnico de planejamento, 

responsável pela produção de estudos e propostas que constituem referência importante para o 

planejamento até os dias de hoje4.  Nas décadas de oitenta e noventa, a questão metropolitana 

perde centralidade pois caminha na contramão dos ideais de descentralização municipal e 

autonomia local consagrados na Constituição de 1988, ainda que o processo de metropolização 

fosse inquestionável e seus desafios claramente reconhecidos.  

Neste contexto o Estado de Minas Gerais inovou ao propor uma estrutura político administrativa 

em moldes contemporâneos, formada por uma Assembleia Metropolitana, um Conselho 

Deliberativo que traz alguma representação da sociedade civil organizada, um Fundo 

Metropolitano e uma Agência de Desenvolvimento, tendo como instrumento básico de 

planejamento o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI. Este plano foi contratado à 

nossa universidade5 e sua elaboração mobilizou um conjunto significativo de professores, 

pesquisadores e alunos de pós-graduação e graduação, além de alguns técnicos experientes na 

área do planejamento. O processo foi extremamente rico e desafiador, na medida em que se 

                                                           
4 O Plambel – Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte – produziu um conjunto expressivo de 
estudos e propostas nas diversas áreas do planejamento urbano e regional – uso do solo, transportes, estudos 
ambientais, habitação, etc. Extinto em 1996, o Plambel acumulou significativo aprendizado que pode ser identificado 
nas propostas adotadas por algumas prefeituras municipais, bem como na recente tentativa de recriação do 
planejamento metropolitano ainda em curso.  
5 O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte – PDDI - foi contatado 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana do Governo do Estado de Minas Gerais e 
elaborado por uma equipe coordenada pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional – 
Cedeplar/Face/UFMG, com a participação professores e alunos várias unidades e departamentos da Universidade 
Federal de Minas Gerais; professores e pesquisadores do Observatório de Políticas Urbanas da Pucminass, e da 
Escola de Design da Universidade Estadual de Minas Gerais. Contou com o apoio institucional e acompanhamento 
técnico da Sedru. (UFMG/Pucminas/UEMG, 2011) 



buscava resgatar e recriar um processo de planejamento em novas bases, que pudesse se 

sustentar e ter continuidade após e além do plano6.  

A metodologia incluiu coordenações temáticas e operacionais, destacando-se a coordenação de 

mobilização social que teve um papel fundamental na divulgação, organização dos processos 

participativos que incluíram oficinas e seminários, além de boletins, e material de divulgação do 

processo e dos debates. Os estudos foram realizados por esquipes de professores e alunos, 

organizados a partir da aglutinação de temas transversais. A cada etapa eram realizados oficinas 

regionalizadas e um seminário de unificação do debate. Na fase de proposições as equipes 

foram reestruturadas a partir de quatro grandes eixos temáticos aglutinadores das políticas, que 

representassem o desejo de futuro que se buscava para a RMBH: urbanidade, sustentabilidade, 

acessibilidade e seguridade, além das dimensões básicas estruturantes do plano: territorialidade 

e institucionalidade.  

Ao longo do processo, pessoas, grupos e instituições foram se aproximando e alguns 

movimentos mais amplos se formaram: uma Frente pela Cidadania Metropolitana - esta era uma 

ideia chave a ser discutida, a noção de pertencimento a uma metrópole para além do 

pertencimento local ou municipal -, uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa Estadual, 

além de uma frente de vereadores de municípios metropolitanos.  

Foram propostas cerca de trinta políticas associadas aos eixos temáticos mencionados, que se 

desdobram em programas e projetos com níveis bastante variados de detalhamento. Trata-se de 

fato de uma proposta referencial a ser mais bem discutida e detalhada com a continuidade do 

processo. Destaca-se também uma proposta de reordenamento territorial da metrópole calcada 

na substituição de fortes relações centro-periferia por uma rede de centralidade articulada com 

propostas de mobilidade também articuladas em rede, como elemento estruturador do território 

metropolitano, a ser referência para um macrozoneamento a ser ainda desenvolvido juntamente 

com os municípios e que possa ter rebatimentos positivos na articulação entre os planos 

diretores municipais, alguns atualmente em fase de revisão. Concomitantemente, as políticas 

são acompanhadas de propostas de um arcabouço institucional que as possa viabilizar, este 

talvez um dos maiores desafios a serem enfrentados para a implementação do plano. 

                                                           
6 A íntegra do Plano com a descrição da metodologia, do processo, suas análises e todo o elenco de políticas 
formuladas pode ser acessado em  http://www.metropolitana.mg.gov.br 

 

http://www.metropolitana.mg.gov.br/


Há ainda muitos desafios a serem enfrentados, inclusive para efetivamente transformar o plano 

num marco referencial para as ações públicas, o que não será feito sem resistências e conflitos, 

uma vez que mesmo no interior do governo há projetos diferentes para a região metropolitana. 

Apesar de todas as dificuldades para viabilizar a continuidade do processo, o plano cumpriu um 

importante papel de colocar novamente a questão metropolitana em pauta no governo, na 

academia e junto aos movimentos sociais. Ao fazê-lo esperamos que esta experiência contribua 

para reinventar o planejamento e a emancipação social.  
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