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populacionais. Trata-se de uma agência de cooperação
internacional para o desenvolvimento que promove
o direito de cada mulher, homem, jovem e criança
a viver uma vida saudável, com igualdade
de oportunidades para todos; apóia os países na
utilização de dados sociodemográficos para a formulação
de políticas e programas de redução da pobreza;
contribui para assegurar que todas as gestações sejam
desejadas, todos os partos sejam seguros, todos
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Introdução

Vislumbrando o Alvorecer de um Milênio Urbano
Em 2008, o mundo alcançará um marco invisível porém significativo: pela primeira vez
na história, mais da metade da população humana - 3,3 bilhões de pessoas - estará
vivendo em áreas urbanas. Até 2030, esse número deverá chegar a quase 5 bilhões.
Muitos dos novos habitantes urbanos serão pobres. O futuro dessas pessoas, o futuro das
cidades nos países em desenvolvimento, o futuro da própria humanidade dependerá das
decisões tomadas agora em preparação para esse crescimento.
Mesmo considerando a rapidez do crescimento da população urbana ao longo do
século XX (de 220 milhões para 2,8 bilhões), o aumento urbano previsto para o mundo
em desenvolvimento nas próximas décadas não tem precedentes. Esse crescimento será
particularmente acentuado na África e na Ásia, onde a população urbana se duplicará
entre 2000 e 2030, ou seja, o crescimento urbano acumulado dessas duas regiões ao
longo de toda a sua história será duplicado em apenas uma geração. Até 2030, as cidades
do mundo em desenvolvimento responderão por 80% da população urbana.
A urbanização - o aumento da parcela urbana na população total - é inevitável e
pode ser positiva. A atual concentração da pobreza, o crescimento das favelas e a
ruptura social nas cidades compõem, de fato, um quadro ameaçador. Contudo,
nenhum país na era industrial conseguiu atingir um crescimento econômico
significativo sem a urbanização. As cidades concentram a pobreza, mas também
representam a melhor oportunidade de se escapar dela.
As cidades também refletem os danos ambientais causados pela civilização
moderna; entretanto, os especialistas e os formuladores de políticas reconhecem cada
vez mais o valor potencial das cidades para a sustentabilidade a longo prazo. Mesmo
que as cidades gerem problemas ambientais, elas também contêm as soluções. Os
benefícios potenciais da urbanização compensam amplamente suas desvantagens. O
desafio está em aprender como explorar suas possibilidades.
Em 1994, o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e
Desenvolvimento conclamou os governos a "atenderem às necessidades de todos os
cidadãos, incluindo os posseiros urbanos, de segurança pessoal, infra-estrutura básica
e serviços urbanos, eliminando problemas de saúde e sociais...." Mais recentemente,
a Declaração do Milênio das Nações Unidas destacou o crescimento da pobreza
urbana, especificando, na Meta 11, a modesta pretensão de "até 2020, ter alcançado
uma melhora significativa na vida de pelo menos 100 milhões de habitantes de
assentamentos precários".
1

2

▼

A intensidade da urbanização pode chocar-se com os antigos costumes e tradições. Os veículos
desviam de uma vaca, enquanto vendedores de rua competem com lojas modernas neste
cruzamento movimentado em Mumbai, Índia.
© Martin Roemers/Panos Pictures
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Idoso do lado de fora de sua casa: um hutong tradicional em Beijing, China. A marca branca na parede indica que a edificação será demolida para dar lugar ao
“desenvolvimento urbano”.

▼

© Mark Henley/Panos Pictures

O III Fórum Urbano Mundial do UN-Habitat, assim
como seu Relatório sobre a Situação Mundial das Cidades
2006/7, mobilizou, com sucesso, o interesse global para a
deterioração das condições sociais e ambientais de
localidades urbanas. O processo de globalização também
atraiu a atenção mundial, tanto para o potencial produtivo
das cidades, como para seu custo humano. No entanto, a
enorme dimensão da escala e do impacto da urbanização
futura ainda não está sendo totalmente compreendida.
Até agora, a atenção tem estado principalmente focada
em interesses imediatos, incluindo problemas como: de
que forma acomodar a população pobre e melhorar suas
condições de vida; como gerar emprego; como reduzir a
pegada ecológica das cidades; como melhorar a
governança; e como administrar sistemas urbanos cada
vez mais complexos.
Todas essas questões são obviamente importantes,
mas tornam-se pequenas diante dos problemas criados
pelo iminente crescimento da população urbana. Até
agora, os formuladores de políticas e as organizações da
sociedade civil têm reagido aos desafios à medida que
3

2

INTRODUÇÃO

eles surgem. Isto não é mais suficiente. É necessário que
haja uma abordagem proativa, a fim de que a
urbanização nos países em desenvolvimento ajude a
resolver os problemas sociais e ambientais, ao invés de
piorá-los de forma catastrófica.
Portanto, o presente Relatório lança um olhar para
além dos problemas atuais, por mais reais, urgentes e
comoventes que sejam. Por outro lado, é um chamado à
ação. O Relatório procura compreender as implicações da
duplicação da população urbana no mundo em
desenvolvimento, e discute o que precisa ser feito em
preparação para esse enorme aumento. Analisa os
processos demográficos subjacentes ao crescimento
urbano nas áreas em desenvolvimento e suas implicações
para a formulação de políticas. Examina, especificamente,
as conseqüências da transição urbana para a redução da
pobreza e a sustentabilidade. Faz um levantamento das
condições e necessidades específicas da população urbana
pobre, e os obstáculos que esta enfrenta para reivindicar
seus direitos e concretizar seu potencial como segmento
produtivo do novo mundo urbano.
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Embora as megacidades recebam a maior parte da
atenção, as condições em áreas urbanas menores exigem
mais consideração. Ao contrário do entendimento
comum, é provável que o crescimento da população
urbana ocorra principalmente nas cidades de menor
porte, as quais têm pouca capacidade de planejamento e
implementação. Contudo, a tendência mundial de
descentralização de poderes governamentais está
aumentando a responsabilidade das pequenas cidades. À
medida que a população das cidades menores cresce, a
carga sobre sua precária capacidade de gestão e
planejamento aumenta. É preciso encontrar novas
maneiras de equipá-las para que possam planejar a
expansão futura, utilizar seus recursos de forma
sustentável e fornecer serviços essenciais.
Uma das principais observações do Relatório é que os
pobres representarão uma grande parcela do crescimento
urbano futuro. Este simples fato tem sido amplamente
negligenciado, a um custo muito alto. A maior parte do
crescimento urbano atual resulta do crescimento
vegetativo (mais nascimentos do que óbitos) e não da
migração. Mas, seja qual for a causa, o crescimento das
áreas urbanas inclui um número imenso de pessoas
pobres. Ignorar essa realidade básica tornará impossível
planejar para o crescimento inevitável e colossal das
cidades ou utilizar a dinâmica urbana para ajudar a
reduzir a pobreza.
Uma vez que os formuladores de políticas e a sociedade
civil compreendam e aceitem a composição demográfica e
social do crescimento urbano, algumas abordagens e
iniciativas básicas despontarão. Estas podem ter um
enorme impacto sobre o destino das pessoas pobres e na
própria viabilidade das cidades. Ao longo deste Relatório,
a mensagem é clara: os governos urbanos e nacionais,
junto com a sociedade civil e com o apoio dos organismos
internacionais, podem adotar agora medidas que farão
uma enorme diferença nas condições sociais, econômicas e
ambientais da maioria da população mundial.
Neste sentido, destacam-se três iniciativas. Primeiro, a
preparação para um futuro urbano requer, no mínimo,
respeito ao direito dos pobres à cidade. Como demonstra
o Capítulo 3, muitos formuladores de políticas
continuam tentando impedir o crescimento urbano
desestimulando a migração rural-urbana e utilizando
táticas como remoção de posseiros e obstrução de seu
acesso a serviços. Essas tentativas de impedir a migração
são inúteis, contraproducentes e, sobretudo, censuráveis –
uma violação dos direitos das pessoas. Se os formuladores

de políticas consideram que as taxas de crescimento
urbano são muito altas, podem lançar mão de alternativas
efetivas que respeitem também os direitos humanos. Os
avanços no campo do desenvolvimento social, como a
promoção da eqüidade e igualdade de gênero, a
universalização da educação e o atendimento à saúde
reprodutiva, são importantes em si mesmos, mas também
permitem às mulheres evitar a fecundidade indesejada.
Isso ajuda a reduzir o principal fator de crescimento das
populações urbanas - o crescimento vegetativo.
Em segundo lugar, as cidades necessitam de uma visão
de longo prazo e mais ampla a respeito do uso do espaço
urbano para reduzir a pobreza e promover a
sustentabilidade. Isso inclui uma preocupação explícita
com a necessidade de terra para os pobres. Ter um pedaço
de terra adequado - com acesso a água, esgoto, energia e
transporte -, onde possam construir seus lares e melhorar
suas vidas é essencial para as famílias pobres. Oferecer isso
requer uma abordagem nova e proativa. O planejamento
para tais demandas espaciais e de infra-estrutura, levando
em conta os múltiplos papéis e necessidades das mulheres
pobres, irá melhorar muito o bem-estar dessas famílias.
Esse tipo de desenvolvimento focado nas pessoas fortalece
o tecido social e incentiva o crescimento econômico
inclusivo.
Da mesma forma, a proteção do meio ambiente e a
gestão de serviços de ecossistemas na futura expansão
urbana exigem uma gestão do espaço capaz de antever as
necessidades. A "pegada urbana" se estende muito além
dos limites da cidade. As cidades influenciam e são
afetadas por considerações ambientais mais amplas.
Políticas proativas para assegurar a sustentabilidade
também serão importantes, tendo em vista a mudança
climática e a proporção considerável de concentrações
urbanas no nível do mar ou em áreas próximas.
Em terceiro lugar, as instituições e os especialistas em
população podem e devem desempenhar um papel crucial
de apoio às organizações comunitárias, aos movimentos
sociais, aos governos e à comunidade internacional, para
melhorar a natureza e a forma da futura expansão urbana
e assim aumentar o seu poder para reduzir a pobreza e
promover a sustentabilidade ambiental. Um esforço
internacional conjunto neste momento crítico é
fundamental para esclarecer as opções de políticas e
fornecer as informações e análises que apoiarão as
estratégias para melhorar nosso futuro urbano.

S I T UA Ç Ã O DA P O P U L A Ç Ã O M U N D I A L 2 0 07

3

relatorio_smp07_01:relatorio

16/5/2007

11:15

Page 4

relatorio_smp07_01:relatorio

16/5/2007

1

11:15

Page 5

A Promessa do Crescimento
Urbano
Adegoke Taylor, um camelô magro e solene de trinta e dois anos e olhar ansioso,
divide um quarto de dois metros e meio por três com outros três rapazes, num beco em
Isale Eko, a quase um quilômetro da Terceira Ponte Continental. Em 1999, Taylor
chegou a Lagos vindo de Ile-Oluji, uma cidade iorubá a cerca de duzentos quilômetros
ao nordeste. Ele possuía um diploma de escola politécnica na área de mineração e queria
fazer carreira. Ao chegar à cidade, Taylor foi a um clube onde tocavam juju - música
pop misturada com ritmos iorubá - e lá ficou até duas horas da manhã. "Essa
experiência foi suficiente para mostrar que eu tinha encontrado uma vida nova", disse
em inglês, jargão utilizado em Lagos. "Você vê gente em todos os lugares a qualquer
hora. Isso me estimulou. Na aldeia, você não se sente livre de maneira nenhuma, e fará
amanhã as mesmas coisas que fez hoje". Taylor logo percebeu que nenhum dos poucos
empregos em mineração anunciados nos jornais estava disponível para ele. "Se você não
tem contatos, não é fácil, porque há muito mais procura do que oferta", afirmou. "Se
você não tem uma pessoa conhecida dizendo 'este é o meu garoto, arrume um emprego
para ele', fica muito difícil. Neste país, se você não fizer parte da elite, as coisas ficam
muito, muito difíceis".
Taylor conseguiu alguns trabalhos eventuais: cambista, vendedor ambulante de
material de escritório e tranças de cabelo, e arrumador de cargas pesadas num armazém
por um salário diário de quatrocentos naira - cerca de três dólares. Ele trabalhou algumas
vezes para negociantes da África Ocidental que vinham aos mercados perto do porto e
precisavam de intermediários para encontrar mercadorias. No começo, ele ficou hospedado
na casa da irmã de um amigo de infância em Mushin, depois encontrou uma forma
barata de se alojar, dividindo um quarto por sete dólares mensais até que a casa foi
consumida num incêndio durante os conflitos étnicos. Taylor perdeu tudo. Decidiu
mudar-se para a ilha de Lagos, onde paga um aluguel mais alto, de vinte dólares mensais.
Taylor tentou sair da África, mas seu visto foi recusado pelas embaixadas norteamericana e britânica. Às vezes, ele sonhava com a calma de sua cidade natal, mas nunca
pensou em voltar para Ile-Oluji, com suas noites que acabam cedo, seus dias monótonos e a
perspectiva de uma vida inteira de trabalhos braçais. Seu futuro estava em Lagos...
"Não é possível escapar, apenas seguir em frente", disse Taylor.
1

▼

Jovem sorri de dentro de seu barraco montado bem à sombra
do hotel mais luxuoso de Dhaka, Bangladesh.
© Shehzad Noorani/Still Pictures
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Este Iceberg está Crescendo
"O crescimento das cidades será uma das maiores
influências sobre o desenvolvimento no século XXI."
Essas foram as palavras de abertura do Relatório sobre a
Situação da População Mundial 1996, do UNFPA. A frase
está se tornando mais verdadeira a cada dia.
Até hoje a humanidade tem vivido e trabalhado
principalmente no campo. Mas o mundo está prestes a
deixar para trás seu passado rural: até 2008, pela primeira
vez, mais da metade da população do globo - 3,3 bilhões
de pessoas - estará vivendo nas cidades.
O número e a proporção de habitantes urbanos
continuarão a aumentar rapidamente. A população urbana
chegará a 4,9 bilhões até 2030. Em contraste, estima-se que a
população rural irá diminuir em aproximadamente 28
milhões entre 2005 e 2030. Em nível global, portanto, todo
o crescimento futuro da população ocorrerá nas cidades.
A maior parte desse crescimento ocorrerá nos países em
desenvolvimento. A população urbana da África e da Ásia
deverá dobrar entre 2000 e 2030. Também continuará a
expandir-se, porém mais lentamente, na América Latina e
no Caribe. Por outro lado, espera-se um crescimento
relativamente pequeno da população urbana no mundo
desenvolvido: de 870 milhões a 1,01 bilhão.
Essa vasta expansão urbana nos países em
desenvolvimento tem implicações globais. As cidades já são
o lócus de quase todas as grandes transformações
econômicas, sociais, demográficas e ambientais. O que
acontecer nas cidades do mundo menos desenvolvido nos
próximos anos moldará as perspectivas para o crescimento
econômico global, a redução da pobreza, a estabilização da
população, a sustentabilidade ambiental e, finalmente, para
o exercício dos direitos humanos.
Contudo, é surpreendente que tão pouco esteja sendo
feito para maximizar os benefícios potenciais dessa
transformação ou para reduzir suas conseqüências
negativas. A Conferência Internacional sobre População e
Desenvolvimento (CIPD) recomendou claramente que "os
governos devem fortalecer suas capacidades para responder
às pressões causadas pela rápida urbanização, revisando e
reorientando as agências e os mecanismos de gestão urbana
conforme necessário e assegurando a participação ampla de
todos os grupos da população no planejamento e na
tomada de decisões relativas ao desenvolvimento local."
O presente Relatório convida a uma análise de grande
alcance e a uma ação proativa para o atendimento das
referidas recomendações. Os aumentos previstos são
grandes demais e as mudanças acontecerão rápido demais

1

ALGUMAS DEFINIÇÕES:

a)

Urbano. Assentamentos ou localidades definidos como
"urbanos" por agências nacionais de estatísticas.

b)

Urbanização. O processo de transição de uma
sociedade rural para uma mais urbana. Estatis ticamente, a urbanização reflete uma proporção
crescente da população vivendo em assentamentos
definidos como urbanos, principalmente por meio da
migração rural-urbana líquida. O nível de urbanização
é a percentagem da população total que vive nas
cidades, enquanto a taxa de urbanização é a velocidade em que a população urbana cresce.

c)

Crescimento urbano. O aumento do número de pessoas que vivem nas cidades, medido em termos
relativos ou absolutos.

d)

Crescimento vegetativo. A diferença entre o número de
nascimentos e o número de óbitos em uma determinada população.

e)

A transição urbana. A passagem de uma sociedade
predominantemente rural para uma sociedade predominantemente urbana.

2

3

4

6
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para permitir que os governos e os planejadores
simplesmente reajam a elas.
Uma característica relevante do crescimento da
população urbana no século XXI é que ela será composta,
em grande parte, de pessoas pobres. Os pobres
freqüentemente escorregam por entre as fendas do
planejamento urbano; os migrantes são rejeitados ou
simplesmente ignorados na esperança vã de se deter o
aumento da migração.
Um planejamento realista para o crescimento urbano
futuro exige levar em conta, explicitamente, as necessidades
dos pobres. Também requer análise de gênero. As
necessidades e capacidades específicas das mulheres e
meninas pobres são freqüentemente esquecidas, e se
presume que sejam iguais às dos homens e meninos pobres.
Além disso, à medida que as estruturas populacionais
mudarem, a atenção aos jovens e às necessidades dos idosos
será cada vez mais importante.
O presente capítulo descreve algumas das principais
tendências da transformação urbana, alguns dos obstáculos
e algumas das possibilidades, como ponto de partida para a
discussão de uma nova abordagem.
A Caixa 1 oferece algumas definições. Definir os termos
básicos "urbano" e "rural" de modo universal sempre foi
5
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um problema. Com o avanço da globalização, a divisão
dos assentamentos humanos em "rurais" e "urbanos"
também pode ser cada vez mais vista como artificial.
Serviços melhores de transporte e comunicações
aproximam as cidades, vilas e áreas agrícolas. As áreas rurais
assemelham-se mais às cidades, ao passo que a
informalidade está transformando a habitação, os serviços,
a mão-de-obra e até mesmo a produção e o consumo nas
cidades. Mas como a mentalidade, o planejamento e os
dados ainda são compartimentados, a distinção entre rural
e urbano ainda é necessária, embora imprecisa.
Cada país tem suas definições, e a própria velocidade
do crescimento urbano muda continuamente os limites das
cidades. Entretanto, as deficiências desses dados tornam-se
menos significativas ao se analisarem tendências e
perspectivas mais amplas de crescimento urbano em nível
global e regional, como será feito neste Relatório.
6

A Segunda Onda de Urbanização:
Uma Diferença de Escala
Comparar as tendências futuras com as do passado ajuda
a colocar as atuais tendências de crescimento urbano em
perspectiva. A escala da mudança atual é sem precedentes
- embora as taxas de crescimento urbano na maioria das

2

regiões tenham caído. Os fatores socioeconômicos e
demográficos por trás da transição urbana em países
desenvolvidos e menos desenvolvidos também diferem,
conforme apresentado na Caixa 2.
A primeira onda de urbanização ocorreu na América
do Norte e na Europa ao longo de dois séculos, de 1750
a 1950: um aumento de 10% de urbanização para 52%,
passando de 15 milhões para 423 milhões de habitantes
urbanos. Na segunda onda de urbanização, nas regiões
menos desenvolvidas, o número de habitantes urbanos
aumentará de 309 milhões em 1950 para 3,9 bilhões em
2030. Nesses 80 anos, esses países passarão de um nível
de urbanização de 18% para cerca de 56%.
No início do século XX, as regiões hoje
desenvolvidas tinham mais de duas vezes o número de
habitantes urbanos das regiões menos desenvolvidas
(150 milhões contra 70 milhões). Apesar de níveis
muito mais baixos de urbanização, os países em
desenvolvimento hoje têm 2,6 vezes mais habitantes
urbanos do que as regiões desenvolvidas (2,3 bilhões
contra 0,9 bilhão). Essa lacuna aumentará rapidamente
nas próximas décadas.
Em nível mundial, o século XX viu um aumento de
220 milhões de habitantes urbanos em 1900 para 2,84

A SEGUNDA ONDA1

Os enormes aumentos da população
urbana em países mais pobres são
parte de uma "segunda onda" de transições demográficas, econômicas e
urbanas, muito maior e mais rápida do
que a primeira.
A p r i m e i ra o n d a d e t ra n s i ç õ e s
modernas começou na Europa e na
América do Norte no século XVIII. No
curso de dois séculos (1750-1950),
essas regiões passaram pela primeira
transição demográfica, a primeira
industrialização e a primeira onda de
urbanização. Isso produziu as novas
sociedades industriais urbanas que
hoje dominam o mundo. O processo
f o i c o m p a ra t i v a m e n t e g ra d u a l e
envolveu algumas centenas de milhões de pessoas.
No último meio século, as regiões
m e n o s d e s e nvo l v i d a s i n i c i a ra m a
mesma transição. A mortalidade caiu
rápida e dramaticamente na maioria

das regiões, alcançando, em uma ou
duas décadas, o que os países desenvolvidos levaram um ou dois séculos
para alcançar. Os impactos demográficos dessas mudanças de mortalidade
têm sido drasticamente maiores. As
quedas na fecundidade estão se seguind o m u i t o ra p i d a m e n t e n o Le s t e e
Sudeste da Ásia e na América Latina, e
mais lentamente na África.
Em ambas as ondas, a combinação
de crescimento da população com
mudanças econômicas alimentou a
transição urbana. Entretanto, mais uma
vez a velocidade e a escala da urbanização hoje são muito maiores do que no
passado. Isto implica uma série de
novos problemas para as cidades nos
países mais pobres. Essas cidades terão
que construir nova infra-estrutura
urbana – habitação, energia, água, esgoto, estradas, instalações comerciais e
produtivas – mais rapidamente do que

as cidades em qualquer lugar durante a
primeira onda de urbanização.
Duas circunstâncias adicionais marcam a segunda onda. No passado, as
migrações para o exterior aliviaram a
pressão nas cidades européias. Muitos
daqueles migrantes, especialmente os
que foram para as Américas, estabeleceram-se nas novas terras agrícolas que
alimentavam as novas cidades. As atua i s re s t r i ç õ e s s o b re a m i g ra ç ã o
internacional tranformam-na num fator
menor na urbanização mundial.
Finalmente, a velocidade e a magnitude da segunda onda aumentam devido
a melhorias na tecnologia médica e de
saúde pública, que reduzem rapidamente
a mortalidade e permitem às pessoas
controlar sua própria fecundidade.
Desenvolver e adaptar formas de organização política, social e econômica para
atender às necessidades do novo mundo
urbano são um desafio muito maior.

S I T UA Ç Ã O DA P O P U L A Ç Ã O M U N D I A L 2 0 07

7

relatorio_smp07_01:relatorio

16/5/2007

11:15

Page 8

bilhões em 2000. O século atual alcançará esse
aumento absoluto em aproximadamente quatro
décadas. As regiões em desenvolvimento como um todo
responderão por 93% desse crescimento, sendo 80% na
Ásia e na África.
Entre 2000 e 2030, a população urbana na Ásia
aumentará de 1,36 bilhão para 2,64 bilhões; na África, de
294 milhões para 742 milhões; e na América Latina e
Caribe, de 394 milhões para 609 milhões. Como
conseqüência desses aumentos, os países em
desenvolvimento terão 80% da população urbana do
mundo em 2030. Até lá, a África e Ásia concentrarão
quase sete de cada dez habitantes urbanos no mundo.
O impacto da globalização nos padrões de
crescimento das cidades marca uma diferença crítica
entre a transição passada e a atual. As cidades são as
principais beneficiárias da globalização e da integração
progressiva das economias mundiais. As pessoas seguem
os empregos, que por sua vez seguem os investimentos e
as atividades econômicas. A maioria se concentra cada
vez mais dentro e em torno de áreas urbanas dinâmicas,
grandes e pequenas.
Entretanto, muito poucas cidades de países em
desenvolvimento geram empregos suficientes para
atender às demandas de suas populações em
crescimento. Além disso, os benefícios da urbanização
7

8

não são repartidos igualmente por todos os segmentos
da população; ficam de fora aqueles que
tradicionalmente enfrentam a exclusão social e
econômica - as mulheres e as minorias étnicas, por
exemplo. Conforme descrito no Capítulo 2, o aumento
colossal do número de habitantes urbanos, junto com o
subdesenvolvimento persistente e a falta de empregos
urbanos são responsáveis por condições que podem
superar a esqualidez da Revolução Industrial retratada
por Charles Dickens. Não obstante, como Adegoke
Taylor na história apresentada no começo deste capítulo,
os migrantes rurais-urbanos geralmente preferem sua
vida nova àquela que deixaram para trás.

O futuro do Crescimento Urbano: Taxas,
Velocidade e Tamanho
Ao longo dos últimos 30 anos, duas tendências chamaram
a atenção do público e da mídia: a velocidade do
crescimento urbano nas regiões menos desenvolvidas e o
crescimento das megacidades (aquelas com 10 milhões de
habitantes ou mais). Hoje, enfocar esses dois aspectos
pode ser enganoso.
Em primeiro lugar, o problema real não é mais a taxa
rápida de crescimento das cidades, mas o tamanho
absoluto dos incrementos, especialmente na Ásia e na
África. O fato é que a taxa geral de crescimento urbano
9

Figura 1: Taxa Média Anual de Crescimento da População Urbana, Por Região, 1950-2030
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vem apresentando uma queda constante na maioria das
regiões do mundo (Figura 1).
Em segundo lugar, as megacidades ainda são
dominantes, mas não cresceram tanto quanto previsto no
passado. As megacidades de hoje respondem por 4% da
população do mundo e 9% de todos os habitantes
urbanos. Esta é uma parcela importante do mundo
urbano, mas provavelmente não se expandirá rapidamente
num futuro previsível, como mostra a Figura 2. Na
verdade, em muitas das maiores cidades do mundo Buenos Aires, Calcutá, Cidade do México, São Paulo e
Seul -, mais pessoas estão saindo do que entrando, e
poucas cidades estão perto do tamanho que os videntes
mais apocalípticos previam na década de 1970.
Algumas cidades grandes ainda estão crescendo a uma
taxa rápida, mas isso não é necessariamente ruim. Na
economia globalizada, e em regiões como o Leste da
Ásia, o crescimento rápido pode ser um sinal de sucesso
em vez de motivo para preocupação. Com efeito,
algumas das megacidades associadas com a pobreza
cresceram muito rapidamente nos últimos 30 anos. Mas
estas são vistas cada vez mais como exceções.
10

11

3

Entre as 20 megacidades de hoje, apenas seis
cresceram a taxas consistentemente acima de 3% ao ano
nos últimos 30 anos. As outras experimentaram
principalmente um crescimento moderado ou baixo. Nos
próximos 10 anos, somente Dhaka e Lagos deverão
crescer a taxas acima de 3% ao ano. Seis megacidades
crescerão a taxas inferiores a 1%.
12

Cidades Menores: Habitat para a Metade do
Mundo Urbano
Embora as cidades menores não apareçam tanto nos
noticiários, 52% da população urbana do mundo
continua a viver em assentamentos de menos de 500 mil
pessoas. Como mostra a Figura 2, as cidades menores
abrigaram mais da metade da população urbana total nas
últimas décadas. Além disso, espera-se que elas
respondam por cerca de metade do crescimento da
população urbana entre 2005 e 2015. O gráfico mostra
também que as cidades maiores aumentam lentamente
sua parcela de população urbana ao longo do tempo,
mas, no futuro próximo, as cidades menores
predominarão.
13

PLANEJANDO PARA A POPULAÇÃO URBANA POBRE EM UMA CIDADE EM EXPANSÃO1

Gaborone, a capital de Botsuana, ilustra
muitos dos desafios enfrentados pelas
cidades pequenas que crescem rapidamente. Desde 1971, a população da
cidade saltou de 17.700 para mais de
186 mil pessoas, e deve alcançar 500
mil até o ano 2020. Neste processo,
Gaborone está sendo transformada de
um empoeirado entreposto administrativo num próspero pólo financeiro,
industrial, administrativo e educacional.
Gaborone tem sorte em comparação
com muitas outras cidades pequenas,
porque as receitas advindas das minas
de diamante do país facilitaram seu
crescimento. Não obstante, a cidade
enfrenta uma dispersão de baixa densidade; altas taxas de desemprego; uma
taxa de pobreza de 47%; a proliferação
d o s e t o r i n fo r m a l ; a l t a s t a xa s d e
prevalência de HIV/AIDS; segregação
residencial; e insuficiência de infraestrutura, bem como abastecimento
inadequado de água e esgoto.

Em sua breve história, a cidade
elaborou diversos planos diretores, cada
um tornando-se rapidamente obsoleto.
Para regular o assentamento de sua
p o p u l a ç ã o e m r á p i d a ex p a n s ã o , a
cidade ofereceu lotes – no início gratuitamente, depois a custo nominal.
Hoje, os lotes, com toda a infra-estrutura e manutenção, pertencem ao Estado,
que cobra aluguel por eles; mas as
casas pertencem ao detentor do título
do lote por um período de 99 anos. A
fim de impedir a especulação com os
lotes, os titulares ficam impedidos de
vender suas casas por dez anos.
Esta abordagem vem acomodando
pessoas pobres e de renda média, mas
não os muito pobres, que acabam em
assentamentos informais, onde as
habitações não são planejadas, o acess o é d i f í c i l e n ã o h á l i g a ç ã o co m
serviços de água e esgoto. Os canais
abertos de águas pluviais ficam freqüentemente entupidos por lama, areia

ou lixo, causando inundações recorrentes e propagação de doenças.
A perspectiva de acomodar meio
milhão de pessoas até o ano 2020 faz
com que os problemas atuais se
pareçam com a ponta do iceberg. As
autoridades falam da criação de uma
cidade sustentável, mas este sonho é
ameaçado pelas dimensões do crescimento iminente, bem como pela falta de
pessoal capacitado e de uma estratégia
realista de longo prazo.
A realização da visão de uma
Gaborone muito maior e sustentável
exige que os formuladores de políticas
apliquem as lições aprendidas com a
experiência na própria cidade e em outras
partes. Exige a participação ativa da população urbana pobre – o grupo social mais
afetado pela transformação – e o compromisso firme dos formuladores de políticas
nacionais e locais de tomar decisões
estratégicas agora a fim de preparar o
caminho para o crescimento inevitável.
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A contínua absorção do crescimento da população
urbana pelas cidades menores oferece tanto um alívio
quanto uma preocupação. O caso de Gaborone,
apresentado na Caixa 3, reflete ambos os aspectos. A boa
notícia é que as ações necessárias são, em princípio, mais
fáceis de se empreender nas cidades menores. Por exemplo,
elas tendem a ter mais flexibilidade em termos de expansão
territorial, atração de investimentos e tomada de decisões.
A má notícia é que as cidades menores geralmente
apresentam mais problemas não resolvidos e têm menos
recursos humanos, financeiros e técnicos à disposição. As
cidades menores - especialmente aquelas com menos de
100 mil - são particularmente carentes de moradia,
transporte, água encanada, coleta de lixo e outros serviços.
Em muitos casos, a população urbana pobre não está em
melhor situação do que a população rural pobre. A situação
é particularmente grave para as mulheres, sobrecarregadas
com a responsabilidade de garantir água, limpeza,
combustível e descarte de resíduos para o domicílio.
As cidades menores podem se beneficiar da tendência
mundial de descentralização política e administrativa,
segundo a qual os governos nacionais delegam alguns
poderes e autoridade fiscal aos governos locais. Em tese,
isso abre novas oportunidades para que cada governo local
ofereça suas vantagens, atraindo investimentos e atividade
14

econômica. A globalização, que cada vez mais decide
onde ocorrerá o crescimento econômico, pode incentivar
esse processo, já que há menos necessidade de concentrar
determinadas atividades econômicas.
Muitas cidades menores ainda não puderam aproveitar
as vantagens da descentralização; mas com uma gestão
aperfeiçoada, informações melhores e uso mais eficaz de
recursos, combinados com a flexibilidade inerente a
cidades menores, a descentralização poderia melhorar a
capacidade das autoridades locais de responder ao desafio
do crescimento urbano. O nível local também oferece mais
oportunidades para a participação ativa das mulheres no
processo de tomada de decisões. Isso ajudaria a melhorar a
transparência e a prestação de serviços essenciais.
15

16

17

Velocidades Diferentes, Políticas Diferentes
O momento e o ritmo da urbanização variam
consideravelmente entre as regiões menos desenvolvidas
(ver figura 3). As tendências gerais encobrem grandes
variações locais entre países e cidades. Este Relatório
comenta apenas algumas características mais marcantes.
Os estudos de caso em diferentes regiões e países
revelam que, de modo geral, os formuladores de políticas
relutam em aceitar o crescimento urbano e muitos
tentaram evitá-lo reduzindo a migração rural-urbana.

Figura 2: População Urbana, Por Classe de Tamanho da Localidade, Mundo, 1975-2015
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A região da América Latina e Caribe teve uma
transição precoce e rápida em comparação com outras
regiões menos desenvolvidas. Em 2005, 77% da
população da região foi definida como urbana, e uma
percentagem mais alta de sua população total do que a
da Europa vivia em cidades de mais de 20 mil habitantes.
A transição urbana na América Latina ocorreu apesar de
muitas políticas antiurbanas explícitas. De modo geral, a
transição urbana foi positiva para o desenvolvimento.
Uma atitude proativa em relação ao inevitável
crescimento urbano teria minimizado muitas de suas
conseqüências negativas, particularmente a formação de
favelas e a falta de serviços urbanos para os pobres.
Os Estados Árabes da Ásia Ocidental variam de
altamente urbanizados a níveis baixos de urbanização, a
maioria estando em um estágio intermediário. Os
centros urbanos dominam as economias da maioria
desses países, e a migração rural-urbana ainda é forte em
muitos deles. Junto com o crescimento vegetativo (isto
é, mais nascimentos do que óbitos), esses fatores geram
taxas altas de crescimento urbano. As políticas
governamentais são geralmente contrárias à migração, o
que contribui para limitar a oferta de moradia para a
população urbana pobre, que freqüentemente acaba se
estabelecendo em assentamentos informais. Como em
18

19

20

outros lugares, a falta de planejamento prévio do
crescimento urbano aumenta a densidade e a formação
de favelas.
A Ásia e a África indubitavelmente representam o
maior desafio, devido a suas grandes populações e
perspectivas de imenso crescimento urbano. Em 2005, a
Ásia tinha um nível de urbanização de 40%, e a África,
de 38%. Apesar da oposição política à urbanização em
muitos países, prevê-se que as taxas de crescimento
urbano permanecerão relativamente altas nos próximos
25 anos, com aumentos marcantes da população urbana
de ambos os continentes e do mundo.
Apesar de ser a região menos urbanizada do
mundo, a África Subsaariana já tem uma população
urbana tão grande quanto a da América do Norte. O
ritmo do crescimento urbano diminuiu recentemente,
refletindo uma desaceleração do crescimento
econômico e das taxas de crescimento vegetativo da
população, além de alguma migração de volta ao
campo. Mesmo assim, a região deverá manter a taxa
mais alta de crescimento urbano no mundo por várias
décadas, com as taxas de crescimento vegetativo sendo
um importante fator causal.
Determinadas características da migração e da
urbanização na África Subsaariana são singulares,
21

Figura 3: Percentagem da População Residente em Áreas Urbanas, por Região, 1950-2030
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A China e a Índia juntas contêm 37% da população
como, por exemplo, a predominância de cidades
total do mundo, assim, suas abordagens ao crescimento
menores, com baixa densidade populacional, alta
urbano são particularmente críticas para o futuro da
prevalência de migração circular ou repetida e fatores
humanidade.
ligados ao HIV/AIDS. Em algumas partes da região, a
As áreas urbanas da Índia ainda concentram menos
principal influência na urbanização é o deslocamento
de 30% da população total do país. Espera-se que haja
de pessoas provocado pela seca, pela fome, por
conflitos étnicos, por guerras e conflitos civis. Nos
um aumento disto para 40,7% até 2030. Esse nível
últimos anos, muitas cidades perderam as tradicionais
relativamente baixo é em parte atribuível a uma
vantagens sociais e de saúde que possuíam sobre suas
definição estrita de "urbano" na Índia (que exclui, por
contrapartes rurais. O empobrecimento da vida
exemplo, as áreas periurbanas). Mesmo com tal
urbana tornou-se um dos desafios mais evidentes
definição, espera-se que o número de habitantes urbanos
enfrentados pela região.
chegue a 590 milhões em 2030.
Apesar dessas características,
Os formuladores de políticas na
grande parte da migração para
Índia esperam retardar mais o
Grande parte da migração para as
as áreas urbanas teve um
crescimento urbano por meio da
impacto positivo na economia e
áreas urbanas teve um impacto positivo implementação do Esquema
nos próprios migrantes. Muitos
Nacional de Empregos Rurais
na economia e nos próprios migrantes.
promulgado em 2005. Com ele, o
migrantes são
Muitos
migrantes
são
governo assume a responsabilidade
comparativamente pobres,
de fornecer uma garantia legal de
especialmente na chegada à
comparativamente pobres,
100 dias de emprego a cada ano
cidade, mas de modo geral
especialmente na chegada à cidade,
fiscal para cada domicílio rural com
expressam uma preferência por
mas de modo geral expressam uma
um membro adulto disposto a
esses locais, em lugar da vida
rural que deixaram para trás.
preferência por esses locais, em lugar da realizar trabalho manual não
qualificado. Resta ver qual será o
Os formuladores de políticas
vida rural que deixaram para trás.
na região, entretanto, parecem
impacto dessa medida sobre a
estar cada vez mais avessos ao
migração rural-urbana.
crescimento urbano. Os contingentes populacionais
O crescimento vegetativo é o principal fator de
que vivem na pobreza rural são menos concentrados,
crescimento urbano na Índia. As oportunidades de
menos visíveis e menos ameaçadores. Eles não têm o
emprego no setor formal não estão se expandindo, e
mesmo potencial para a mobilização em massa e para
grande parte da mão-de-obra urbana trabalha no setor
fazer reivindicações políticas urgentes, típicas da
informal; mas isso não impede que os migrantes venham
população urbana pobre. Contudo, provavelmente a
em busca das vantagens intangíveis, oportunidades e
urbanização e a migração urbana na África beneficiam
facilidades das cidades maiores. A pobreza nas cidades
tanto os migrantes individuais quanto as economias
pequenas sempre foi mais alta do que nas cidades com
nacionais. Apesar das condições de vida difíceis para a
mais de um milhão de habitantes e nas cidades de médio
população urbana pobre, dados seus recursos,
porte; também, entre 1987-1988 e 1993-1994, a pobreza
restrições e oportunidades, as decisões dos migrantes
urbana teve uma queda mais acentuada nas cidades com
são bastante racionais.
mais de um milhão de habitantes do que nas cidades de
A região vasta e heterogênea da Ásia-Pacífico
pequeno e médio porte.
contém algumas das maiores e mais ricas economias do
Como em outras partes do mundo, o aumento
globo, bem como algumas das menores e mais pobres.
absoluto da população urbana desafiou a capacidade das
É o habitat de três quintos da população mundial, de
autoridades urbanas para atender às crescentes demandas
metade de sua população urbana e de 11 das 20
por moradia e serviços. Associações voluntárias e
maiores cidades do mundo. A população urbana da
organizações de moradores urbanos pobres (OUPs),
Ásia-Pacífico aumentou cinco vezes desde 1950, porém
entretanto, alcançaram avanços notáveis no
os níveis de urbanização continuam baixos em quase
enfrentamento desses problemas, mesmo contra
todos os países da região.
obstáculos consideráveis.
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A trajetória urbana da Índia contrasta acentuadamente
com a da China, onde o tamanho da população urbana
foi rigorosamente controlado entre 1949 e 1978, e a vida
na cidade era privilégio de uma minoria. As políticas
econômicas subseqüentes, entretanto, favoreceram a
migração para a costa, em direção aos centros urbanos
que cresciam rapidamente em zonas econômicas especiais.
Eventualmente, as restrições à migração foram abrandadas
e o preconceito oficial contra as cidades diminuiu à
medida que elas se tornaram o motor do rápido
crescimento econômico da China.
A China está hoje no ápice de sua transição urbana.
Dada a sua fecundidade urbana baixa – resultante de
políticas de planejamento familiar, altos custos de
educação e mudanças nas aspirações e no estilo de vida
dos moradores das cidades – a migração rural-urbana foi
um fator muito mais significativo para o crescimento
urbano na China do que na maioria dos outros países
em desenvolvimento. Estima-se oficialmente que
aproximadamente 18 milhões de pessoas migrem do
campo para as cidades a cada ano, com predominância
de homens. A transformação assume uma escala e uma
velocidade inéditas, e é acompanhada de uma série de
problemas ambientais e sociais, mas é inevitável.
25

altas do que na Europa e na América do Norte no ápice
de seus processos de urbanização.
Os esforços mais recentes para diferenciar o
crescimento vegetativo de outros componentes do
crescimento urbano apontam para uma contribuição do
crescimento vegetativo de aproximadamente 60% no país
mediano. O restante do crescimento urbano aproximadamente 40% - é resultado da combinação de
migração e reclassificação.
À medida que o tempo passa e os países tornam-se
mais urbanos, a parcela do crescimento urbano atribuível
ao crescimento vegetativo aumenta inevitavelmente. Isto
é, quanto mais alto for o nível de urbanização em um
país, menor será o número de potenciais migrantes ruraisurbanos e maior será o número de habitantes urbanos que
contribuem para o crescimento vegetativo.
Obviamente, as experiências dos países variam
bastante. Na Índia, uma avaliação recente dos
componentes do crescimento urbano de 1961 a 2001
constatou que a parcela do crescimento atribuível ao
crescimento vegetativo urbano variou de 51% a cerca de
65% no período. Aproximadamente 65% do
crescimento urbano atual na América Latina resulta de
crescimento vegetativo, apesar da queda acentuada das
taxas de fecundidade, especialmente nas áreas urbanas.
Neste aspecto, a situação da China, onde a migração
predominou recentemente, é incomum.
Dada a maior importância do crescimento vegetativo e
o fracasso das políticas para conter a migração, parece
óbvio que a queda da fecundidade contribua muito mais
do que o controle da migração para reduzir a taxa de
crescimento urbano. Como a alta fecundidade nas áreas
rurais freqüentemente leva à migração rural-urbana, uma
menor fecundidade em áreas rurais e urbanas poderia
retardar o crescimento urbano. Tal redução daria aos
formuladores de políticas mais tempo para preparar o
terreno para a expansão da população urbana.
Portanto, as políticas que visam retardar o crescimento
urbano devem enfocar os fatores positivos que afetam o
declínio da fecundidade – desenvolvimento social,
investimentos em saúde e educação, empoderamento das
mulheres e melhoria do acesso a serviços de saúde
reprodutiva. Pensando bem, é surpreendente como esta
agenda teve pouca influência nas decisões políticas, ao
contrário da abordagem antimigratória. Este tópico é
retomado no capítulo final deste Relatório.
26
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Baseando as Políticas em Fatos,
não em Preconceitos
É compreensível que os formuladores de políticas tenham
uma preocupação com a velocidade e a magnitude do
crescimento urbano. Muitos prefeririam um crescimento
mais lento ou nenhum crescimento; um crescimento mais
lento garantiria, em tese, maior flexibilidade para se lidar
com os problemas urbanos. Geralmente, eles tentam
retardar o crescimento restringindo a migração para as
cidades, mas, conforme se argumenta no Capítulo 3, isso
raramente funciona.
Além disso, tais esforços refletem uma falta de
compreensão sobre as raízes demográficas do crescimento
urbano. A maioria das pessoas pensa que a migração é o
fator dominante; na verdade, hoje a principal causa é
geralmente o crescimento vegetativo. A reclassificação de
áreas anteriormente consideradas "rurais" e de seus
residentes como "urbanos" também contribui para o
crescimento urbano.
Nos países em desenvolvimento, o crescimento das
cidades durante a "segunda onda" (ver Caixa 2) está
sendo impelido por taxas de crescimento vegetativo mais

29
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Pessoas nas cidades: a
esperança versus a desolação

2

À medida que o mundo em desenvolvimento torna-se mais urbano e o lócus da
pobreza se desloca para as cidades, a batalha para atingir os ODMs terá que ser
empreendida nas favelas do mundo.
1

O crescimento urbano sem precedentes que está ocorrendo nos países em
desenvolvimento reflete as esperanças e as aspirações dos milhões de novos
habitantes urbanos. As cidades têm um potencial enorme para melhorar as vidas
das pessoas, mas a gestão urbana inadequada, baseada freqüentemente em
percepções e informações incorretas, pode transformar oportunidade em desastre.
Consciente dessa lacuna, o Programa de Ação da Conferência Internacional
sobre População e Desenvolvimento recomendou o seguinte: “Os governos devem
aumentar a capacidade e a competência das autoridades municipais para gerir o
desenvolvimento urbano; proteger o meio ambiente; responder às necessidades de
todos os cidadãos, incluindo posseiros, por segurança pessoal, infra-estrutura básica
e serviços urbanos, eliminando problemas sociais e de saúde, inclusive problemas
relacionados a drogas e criminalidade, e os problemas resultantes do excesso de
pessoas e de desastres; e oferecer às pessoas alternativas à vida em áreas vulneráveis a
desastres naturais e a desastres causados pelo homem." Este capítulo aborda
algumas dessas questões, particularmente as que afetam as mulheres, à luz do
crescimento urbano futuro previsto nos países em desenvolvimento.
2

Os Dramas Despercebidos da População Urbana Pobre
Até recentemente, os assentamentos rurais eram o epicentro da pobreza e do sofrimento
humano. Todas as medidas de pobreza, fossem baseadas em renda, consumo ou despesa,
mostravam que a pobreza rural era mais profunda e mais disseminada do que nas
cidades. Os centros urbanos em geral ofereciam melhor acesso a saúde, educação,
infra-estrutura básica, informação, conhecimento e oportunidades. Tais observações
eram fáceis de entender em vista das alocações orçamentárias, da concentração de
serviços e de outros benefícios intangíveis das cidades.
Entretanto, apesar de a pobreza urbana hoje aumentar mais rapidamente do que
a pobreza nas áreas rurais, ela recebe bem menos atenção. As estatísticas agregadas
escondem desigualdades profundas e passam por cima das concentrações de
pobreza intensa dentro das cidades. A maioria das avaliações subestima a escala e a
profundidade da pobreza urbana.
Centenas de milhões de pessoas vivem em situação de pobreza nas cidades de
nações de baixa e média renda, e seus números certamente aumentarão nos próximos
3

4

5

6

▼

Mulher caminha em alagado próximo ao Rio Yangtze em Chongqing, China. Com a
conclusão das obras da Barragem Three Gorges, o nível da água subirá dramaticamente.
© Ian Teh/Panos Pictures

S I T UA Ç Ã O DA P O P U L A Ç Ã O M U N D I A L 2 0 07

15

relatorio_smp07_02:relatorio

16/5/2007

11:22

Page 16

anos. Mais da metade da população urbana está abaixo da
linha da pobreza em Angola, Armênia, Azerbaijão, Bolívia,
Chade, Colômbia, Geórgia, Guatemala, Haiti, Madagascar,
Malawi, Moçambique, Níger, Serra Leoa e Zâmbia. Muitas
outras nações têm entre 40% e 50% de suas populações
vivendo abaixo da linha da pobreza, incluindo Burundi, El
Salvador, Gâmbia, Quênia, Quirguistão, República da
Moldávia, Peru e Zimbábue. Muitas outras nações estariam
incluídas nessa lista se suas linhas de pobreza considerassem
os custos reais de necessidades não-alimentares em áreas
urbanas.
A má gestão urbana freqüentemente desperdiça as
vantagens e o potencial urbano para a redução da pobreza.
Embora a pobreza urbana cresça muito mais rapidamente
do que a rural, apenas recentemente as agências de
desenvolvimento começaram a entender que precisam de
novas intervenções para atacar suas raízes.
7

Favelas: Concentração de Pobreza sem Paralelo
A pobreza, a mendicância e a falta de moradia têm sido
parte do cenário urbano desde as primeiras cidades da
Mesopotâmia. Os pobres, em sua maioria, são relegados a
áreas socialmente segregadas, genericamente chamadas de
"favelas" (ver Caixa 4). Nosso conceito de “favela” data da
revolução industrial e lembra a esqualidez dos bairros
pobres no século XIX em Londres, ou no início do século
XX em Nova Iorque.
As características básicas da vida na favela não
mudaram: a diferença hoje é de escala. Os moradores de
favelas no novo milênio não são mais alguns milhares em
8

4

AS FAVELAS URBANAS E A POPULAÇÃO
URBANA POBRE

O termo "favela" (slum) é usado para se referir a vários
tipos de moradia, incluindo aquelas que podem ser
urbanizadas. Termos como "favela", "assentamento informal", "bairro degradado" e "comunidade de baixa renda”
são muitas vezes usados de forma intercambiável.
De acordo com UN-Habitat, um "domicílio de favela"
refere-se a um grupo de indivíduos que vivem sob o mesmo
teto em uma área urbana onde faltam um ou mais dos
seguintes itens: moradia durável, área de convívio suficiente,
acesso a água tratada, acesso a saneamento e posse segura.1
Nem todos os pobres vivem em favelas, e nem todas
as pessoas que vivem em áreas definidas como favelas
são pobres. Contudo, para simplificar, este Relatório
equipara população urbana pobre a moradores de favelas.

algumas cidades de um continente em processo de rápida
industrialização. As favelas abrigam um de cada três
moradores das cidades, um bilhão de pessoas, um sexto
da população do planeta.
Mais de 90% dos moradores de favelas estão hoje no
mundo em desenvolvimento. O Sul da Ásia concentra a
maior parte, seguido pela Ásia Oriental, África
Subsaariana e América Latina. China e Índia juntas têm
37% das favelas do mundo. Na África Subsaariana, a
urbanização tornou-se virtualmente sinônima do
crescimento das favelas; 72% da população urbana da
região vive sob condições de favela, comparados a 56%
no Sul da Ásia. A população de favelas na África
Subsaariana quase dobrou em 15 anos, alcançando cerca
de 200 milhões em 2005.
A Declaração do Milênio das Nações Unidas
reconheceu a importância de se abordar a situação dos
moradores de favelas para reduzir a pobreza geral e
alcançar o desenvolvimento humano. Apesar da força
desse compromisso, monitorar o progresso da situação dos
moradores de favelas tem sido um desafio. Intervenções
de políticas proativas são necessárias imediatamente para
que as nações consigam atingir a Meta 11 dos Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio e melhorar as vidas de
milhões de moradores urbanos pobres.
9

10

11

As Disparidades Persistentes
Os desafios enfrentados pela população urbana pobre, em
comparação com outros moradores da cidade, são mais
marcantes na área da saúde. As mulheres pobres estão
particularmente em desvantagem. Embora a renda em
dinheiro seja muito mais importante nas cidades do que
no campo, a pobreza de renda é somente um aspecto da
pobreza urbana. Outros são a má qualidade e superlotação
das moradias, falta de serviços públicos e de infraestrutura, como água encanada, saneamento, coleta de
lixo, drenagem e estradas, assim como a posse insegura da
terra (ver Caixa 5). Essas desvantagens aumentam os
problemas de saúde e emprego da população urbana
pobre, e também aumentam sua vulnerabilidade a riscos
ambientais e ao crime.
As pessoas pobres vivem em ambientes insalubres. Os
riscos à saúde advêm da falta de saneamento, de água
potável e de moradia, dos ambientes de trabalho
superlotados e mal ventilados, e da poluição industrial e do
ar. Uma dieta inadequada reduz a resistência dos
moradores de favelas a doenças, especialmente por viverem
na presença constante de micro-organismos patogênicos.
12
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A VIDA NA FAVELA E AS NOVAS CIDADES NO EGITO

Feryal EL Sayed chama um minúsculo
cômodo quadrado, onde mal cabem
uma cama e dois assentos – e um
cubículo ainda menor que contém uma
cozinha e um banheiro – de "lar”, há 15
anos. O telhado improvisado está ruind o e a S ra . E L S aye d , 6 2 , t eve q u e
instalar lonas de plástico sob o teto para
conter os escombros. Entretanto, ela
ainda está em situação melhor que
alguns de seus vizinhos no Distrito 3 de
Ezbet EL Haggana, que não têm um teto
sobre suas cabeças e que, em noites
chuvosas, são obrigados a dormir
embaixo de suas camas.
Ezbet EL Haggana, uma favela que
se alastra a nordeste do Cairo, é uma
das maiores Ashwaiiyat urbanas, ou
"áreas informais", que circundam a
cidade. Com mais de um milhão de
habitantes, é um dos poucos lugares
onde os mais pobres dentre os pobres
do Egito conseguem pagar por algum

tipo de moradia – um lugar onde cabos
de alta tensão pairam zunindo constantemente sobre suas cabeças, o esgoto
corre a céu aberto sob seus pés e a
fumaça da queima do lixo enche seus
pulmões.
"Além de toda sorte de doenças,
temos sempre incêndios nestas casas
por causa dos cabos de alta tensão", diz
Hazem Hassan, da Instituição para o
Desenvolvimento Integral Al-Shehab,
uma organização de base que presta
assistência aos residentes de Ezbet EL
Haggana desde 2001. Al-Shehab está
para construir telhados novos para 50
das moradias mais ameaçadas no distrito, incluindo a da Sra. EL Sayed.
A população do Cairo explodiu nas
últimas três décadas, dobrando de 6,4
milhões de pessoas em 1975 para 11,1
milhões em 2005. As estatísticas mais
recentes do Ministério da Habitação,
Serviços Públicos e Comunidades

O Relatório de Desenvolvimento Humano para 2006, do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento,
fornece uma visão geral e uma análise excelente das relações
entre o poder, a pobreza e a água. O Relatório destaca o
fato de que a crua realidade da vida na favela desafia a
análise estatística. Freqüentemente, muitas pessoas vivem
em cortiços compostos de várias casas onde só há uma
instalação sanitária para servir a todos os adultos e crianças.
Os sanitários podem ser reservados aos adultos, e as crianças
podem ter que procurar outra parte do cortiço ou a rua
onde brincam para fazer suas necessidades fisiológicas.
Compartilhar três sanitários e um chuveiro com 250
famílias em uma comunidade não é uma situação incomum
nas cidades da África Subsaariana. Condições como estas
aumentam o estresse de todos os habitantes, especialmente
das mulheres, que também estão sujeitas a maiores riscos de
violência de gênero. Na América Latina, somente 33,6%
da população urbana pobre tem acesso a instalações
sanitárias com descarga, comparados com 63,7% da
população urbana não pobre da região.
A água é um recurso escasso e caro para a população
urbana pobre, freqüentemente comprada em pequenas
quantidades, de vendedores de rua. Adquirida desta
15
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1

Urbanas do Egito mostram que existem
1.221 "áreas informais" semelhantes a
Ezbet EL Haggana. Elas abrigam 12-15
milhões dos 77 milhões de habitantes
do país. Sessenta e sete dessas áreas
estão localizadas na Grande Cairo.
O Ministério tem desviado o fluxo de
pessoas das grandes cidades do Egito
através de projetos de desenvolvimento
e habitação de baixo custo nas “novas
cidades”. Somente os projetos na área
do Cairo já absorveram 1,2 milhão de
pessoas que, de outro modo, acabariam
morando em Ashwaiiyat. Entretanto,
apesar dos incentivos do governo,
muitos ainda não têm recursos para
mudar-se. Pessoas como a Sra. EL
S aye d v ã o co n t i n u a r e m E z b e t E L
Haggana. Apesar de sua situação difícil,
ela continua otimista, talvez por saber
que tem mais sorte do que muitos de
seus vizinhos – e que em breve terá um
telhado novo.

forma, o custo unitário da água é muito mais alto do que
para as pessoas que têm água encanada em seus lares.
Mesmo onde há água encanada, podem ser necessárias
extensas caminhadas até a bica comunitária, longas
esperas, trajetos cansativos de volta para casa com pesadas
latas cheias de água, armazenamento cuidadoso para
minimizar o desperdício e a reutilização da mesma água
várias vezes, aumentando o risco de contaminação.
As tarefas de manejo da água ocupam uma parte
substancial do tempo das mulheres e das meninas. Um
estudo parcial de uso do tempo em 10 localidades do
Leste da África constatou que o tempo de espera pela
água aumentou de 28 minutos por dia em 1967 para 92
minutos em 1997. A sobrecarga física e de tempo
resultam não tanto das longas distâncias percorridas até a
fonte de suprimento, como nas vilas pequenas, mas do
grande número de pessoas que têm que utilizar a mesma
fonte (ver Caixa 6).
A associação entre pobreza, ambiente e habitação em
áreas urbanas é crítica porque indica um campo vital para
intervenção. As políticas voltadas para a melhoria das
moradias em áreas urbanas podem ter enormes impactos
na redução da pobreza e no bem-estar ambiental.
19
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OBTENDO ÁGUA EM KIBERA, A MAIOR
FAVELA DA ÁFRICA
1

Alguns dizem que meio milhão de pessoas vivem lá.
Outros apostam em mais de um milhão. Ninguém sabe ao
certo. Os habitantes de Kibera vivem em barracos de lata
ou casas de barro sem banheiros, sem camas e quase sem
água. A eletricidade é praticamente inexistente. A maioria
das latrinas de fossa estão cheias e trancadas, por isso as
pessoas usam os chamados "sanitários voadores", onde
defecam em sacos plásticos, que depois jogam em
montes na rua. As crianças brincam nesses montes.
Sabina, uma mulher de meia-idade, fica sentada ao lado
de um reservatório elevado para cobrar uma taxa das pessoas que enchem recipientes de 20 litros com água
supostamente limpa. Mas a tubulação que abastece o
reservatório, com muitos vazamentos, corre por valas
abertas de esgoto. Quando a pressão cai, como acontece
quase todos os dias, a tubulação suga excremento. "Eu
cobro 3 xelins (4 centavos de dólar) por lata", ela explica.
"Mas quando há menos água, eu aumento o preço até 5,5
xelins". Sabina fica lá sentada 11 horas por dia, mas não
recebe pagamento. Os reservatórios são controlados por
figuras carrancudas, que a população acredita serem funcionários do governo, que fazem um bom dinheiro com
essa cobrança.

Os avanços nos indicadores de saúde e mortalidade
dependem muito do tratamento urbano da água e do esgoto.

Empoderamento e Bem-Estar das Mulheres:
Os Pilares das Cidades Sustentáveis
Porque as mulheres são geralmente as mais pobres
entre os pobres... eliminar a discriminação social,
cultural, política e econômica contra as mulheres é
um pré-requisito para a erradicação da pobreza... no
contexto do desenvolvimento sustentável.
Os benefícios sociais e físicos das cidades facilitam uma
mudança em relação à eqüidade de gênero. Certamente, a
concentração da população em áreas urbanas abre muitas
possibilidades para as mulheres – sejam migrantes ou
nativas – encontrarem-se, trabalharem, formarem redes
sociais de apoio, trocarem informações e se organizarem
em torno das coisas que mais importam para elas. As
cidades tendem a favorecer uma diversidade cultural maior
e, em conseqüência, maior flexibilidade na aplicação das
normas sociais que tradicionalmente restringem a
liberdade de escolha das mulheres.
Comparadas com as áreas rurais, as cidades oferecem
às mulheres maiores facilidades educacionais e mais
21
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opções de emprego. Fornecem maiores oportunidades
para a participação social e política, bem como acesso à
mídia, à informação e à tecnologia. As cidades oferecem
muitos caminhos para o poder decisório por meio da
participação comunitária e política. As mulheres podem
usar o espaço urbano para se fazer ouvir, participar da
política e do desenvolvimento da comunidade, e
influenciar processos sociais e políticos em todos os níveis.
As mulheres poderão beneficiar-se da maior
proximidade e disponibilidade de serviços urbanos, como
abastecimento de água, saneamento, educação, saúde e
transporte; esses serviços podem reduzir a carga tripla das
mulheres com o trabalho reprodutivo, produtivo e
comunitário, e assim melhorar a saúde das mulheres e de
seus filhos e famílias.
EDUCAÇÃO EM AMBIENTES URBANOS: SUPERANDO AS
DIFERENÇAS DE GÊNERO?

A urbanização aumenta o acesso das meninas à educação e
promove a aceitação cultural de seu direito à educação. O
ensino básico e, especialmente, o ensino médio para
meninas têm efeitos multiplicadores essenciais que
aumentam o status social e econômico das mulheres e
ampliam sua liberdade de escolha. As mulheres com nível
de educação mais alto tendem a casar mais tarde e ter
menos filhos e filhos mais saudáveis, com maior intervalo
entre um e outro. Na fase adulta, elas têm maior potencial
de emprego, capacidade de auferir renda e poder de decisão
no âmbito domiciliar. Outros benefícios incluem
conhecimento e capacidade para manter e proteger sua
saúde, incluindo a prevenção da gravidez indesejada e de
infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), incluindo o
HIV/AIDS. Tudo isto ajuda na luta contra a pobreza.
A capacidade das famílias de matricular tanto as
meninas quanto os meninos na escola, e de mantê-los lá,
influencia fortemente a extensão e a profundidade da
pobreza urbana e da transmissão da pobreza de uma
geração a outra. Infelizmente, nos países onde a taxa total
de matrícula é baixa, muitas meninas pobres nas áreas
urbanas deixam a escola antes de estarem funcionalmente
alfabetizadas. Dados de Pesquisas Nacionais sobre
Demografia e Saúde (sigla em inglês, DHS) indicam
quatro razões principais para a evasão escolar das meninas:
falta de recursos financeiros; casamento e gravidez precoce;
responsabilidades domésticas; e baixo desempenho escolar.
O custo das mensalidades escolares, dos uniformes e dos
materiais, a perda da renda ou da ajuda doméstica, gastos
com transporte e outros custos de se enviar a criança à
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escola podem ser proibitivos para muitas famílias pobres, e
reduzir a vantagem educacional urbana. Se as famílias
forem forçadas a escolher, as filhas são tipicamente as
primeiras a ficarem sem escola ou a serem tiradas da escola.
Os dados sobre os diferenciais intracidades revelam
diferenças dramáticas no acesso à educação e nos níveis de
alfabetização entre favelas e bairros mais ricos. Em alguns
países, como Bangladesh, Colômbia, Índia e Paquistão, a
alfabetização das mulheres que vivem nas favelas é de 30%
a 50% mais baixa do que nas comunidades não situadas
em favelas. A capacidade dos jovens de continuar na
escola é influenciada pela idade ao casar e ao engravidar, e
pela idade do chefe do domicílio. É mas provável que
mulheres e homens jovens em domicílios de baixa renda
tenham filhos, sejam casados ou chefiem o domicílio do
que suas contrapartes de renda mais alta.
24
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O MERCADO DE TRABALHO: UMA SAÍDA?

As possibilidades de emprego são muito mais
diversificadas nas áreas urbanas, tanto para homens
quanto para mulheres. A urbanização impulsionou
significativamente a participação das mulheres na força de
trabalho. O emprego remunerado para as mulheres não
somente aumenta a renda domiciliar, mas pode provocar
transformações nos papéis de gênero e aumentar o status
das mulheres na família e na sociedade.
Em todo o mundo, houve um aumento significativo no
emprego assalariado não-agrícola das mulheres nos últimos
anos. Novas oportunidades surgiram, especialmente nos
setores de comércio e nos negócios domiciliares vinculados
às redes globais de produção . Por exemplo, dos 50 milhões
26
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AJUDANDO MENINAS EM SITUAÇÃO
DE RUA A ENCONTRAR EMPREGO

O escritório do UNFPA na Etiópia apóia o Centro de
Treinamento Bom Samaritano, uma ONG urbana que
oferece cursos profissionalizantes para mulheres jovens
de 18 a 25 anos de idade, com o objetivo de promover o
trabalho autônomo ou a busca de emprego remunerado.
Os principais grupos-alvo são meninas em situação de
rua – meninas de famílias de baixa renda expostas à vida
na rua por causa de carência econômica, negligência, conflitos familiares, guerras e conflitos civis. Além de oferecer
diversos cursos, como artesanato em couro, tecelagem,
tricô, corte e costura, bordado e corte de cabelo, o Centro
oferece capacitação em saúde, gestão doméstica,
nutrição, HIV/AIDS e planejamento familiar.

de trabalhadores em zonas de processamento de exportação,
80% são mulheres jovens.
Entretanto, a maior parte do crescimento do emprego
feminino está no setor informal, que responde pela maior
parte das novas oportunidades de emprego no mundo, e
onde as mulheres são a grande maioria, especialmente na
África e na Ásia. O emprego informal é vital por permitir
que as mulheres absorvam os choques econômicos que os
domicílios pobres sofrem. Neste sentido, o trabalho das
mulheres, remunerado e não remunerado, é de importância
fundamental para manter muitos domicílios acima da
pobreza. A desvantagem é que grande parte do trabalho
informal é instável, de baixa qualidade e mal remunerado.
30
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O LONGO CAMINHO PARA A PROPRIEDADE DE IMÓVEIS
PARA AS MULHERES

Bens físicos e financeiros oferecem às mulheres mais do
que bem-estar e segurança econômica. A propriedade legal
de um imóvel aumenta as oportunidades da mulher de
acessar crédito, gerar renda e formar uma reserva contra a
pobreza. Também aumenta a autonomia da mulher em seu
relacionamento com o parceiro e a família, reduz a sua
vulnerabilidade à violência de gênero e ao HIV/AIDS e
fornece uma rede de segurança para as idosas.
As mulheres possuem menos de 15% da terra no
mundo. Em alguns países, as mulheres não podem
legalmente possuir imóveis independente de seus
maridos, particularmente em partes da Ásia e da África
Subsaariana. Sem o título legal da terra e do imóvel, a
mulher não tem quase nenhuma garantia para obter
empréstimos e crédito, o que limita suas opções
econômicas. Em alguns lugares, embora as mulheres
possam legalmente possuir e herdar imóveis, os costumes
determinam que os homens os administrem e que os
imóveis passem somente para os herdeiros masculinos
quando um homem morre. Nestas circunstâncias, é difícil
ou impossível para as mulheres exercerem na prática seus
direitos de propriedade.
Há evidências de que a dificuldade para obter a
propriedade legal em áreas rurais está levando as
mulheres a migrar para as cidades na esperança de
conseguir um imóvel ali, onde acreditam que as
perspectivas sejam melhores. As mulheres também
podem ter melhor acesso à informação e apoio jurídico
nas áreas urbanas. Devido ao maior dinamismo social e
ao leque de possibilidades econômicas abertas às
mulheres, as cidades tendem a oferecer mais
oportunidades de adquirir imóveis a longo prazo.
35
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Contudo, ainda são necessárias reformas legais para
assegurar os direitos iguais das mulheres à propriedade de
imóveis. Onde já existe legislação nesse sentido, as cidades
continuam a necessitar de programas e mecanismos
jurídicos para derrubar barreiras informais, como práticas
habituais, falta de consciência dos próprios direitos, custo
elevado da terra e da moradia, e políticas discriminatórias
de empréstimos e de regularização fundiária.
Os direitos de propriedade e o acesso ao crédito estão
intimamente relacionados, portanto não é surpresa que as
mulheres enfrentem dificuldades para obter recursos
financeiros. Os programas de microcrédito atenderam
parcialmente a essa necessidade. Inicialmente destacandose no ambiente rural, o microcrédito também está
permitindo às mulheres urbanas pobres alavancar suas
capacidades e melhorar sua renda.
PODER ATRAVÉS DA VOZ: A FORÇA DAS ORGANIZAÇÕES
COMUNITÁRIAS

O poder decisório é um dos principais indicadores do
empoderamento das mulheres. As perspectivas de

8

37
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AS MUITAS FACES DAS ORGANIZAÇÕES DE MULHERES EM ÁREAS URBANAS

As áreas urbanas geralmente oferecem
informações, comunicações e tecnologia de melhor qualidade. Isso permite às
mulheres organizarem-se mais rapidamente e mais efetivamente, e permite
que grupos que começam como
pequenos coletivos tornem-se redes
maiores e até mesmo movimentos internacionais. A Comissão Huairou, criada
na Quarta Conferência Mundial das
Mulheres em Beijing, é um exemplo. A
presença de 35 mil participantes da
organização não governamental, originárias de diferentes lugares do mundo,
forneceu o impulso para a articulação
contínua dessas organizações, a maioria
dirigida por mulheres, resultando em um
movimento verdadeiramente global,
capaz de influenciar os formuladores de
políticas nos níveis local, regional e
internacional em questões relacionadas
a habitat e meio ambiente.1
Com mais possibilidade de usar noticiários, rádio e televisão, as mensagens
podem ser disseminadas instantaneamente, incentivando a aprendizagem em
áreas como a saúde, promovendo causas
específicas e aumentando o conhecimen-

20

participação formal das mulheres na política estão
melhorando, apesar dos muitos desafios que enfrentam,
incluindo a discriminação e o preconceito de gênero,
múltiplas responsabilidades mal recompensadas e
exigências sobre seu tempo e sua energia, falta de apoio
em áreas cruciais como a saúde reprodutiva, e falta
de recursos.
Alguns governos decretaram quotas ou leis de
paridade para combater essas barreiras e garantir uma
participação mínima das mulheres nas câmaras de
vereadores e governos locais. Não obstante, as mulheres
perfazem somente 16% dos membros dos parlamentos
nacionais na África e na Ásia, e 9% nos Estados Árabes.
Essas porcentagens estão bem abaixo do que se acredita
ser uma "massa crítica" para que as mulheres influenciem
as políticas e os gastos prioritários.
Apesar deste cenário árido nas capitais das nações, a
participação das mulheres na gestão descentralizada
aumentou. Os governos locais oferecem mais
oportunidades para o empoderamento e a participação
política das mulheres, uma situação que afeta

to sobre os direitos das mulheres em uma
frente mais ampla. A CEMINA (Comunicação, Educação e Informação sobre
Gênero), por exemplo, alcança milhares
de ouvintes em algumas das comunidades mais pobres de todo o Brasil.
Com 400 programas de rádio, a Rede de
Rádio das Mulheres leva educação sobre
igualdade de gênero, saúde e questões
ambientais para dentro de muitos lares.2
Com participação em vários grupos,
de grupos cívicos a grupos de poupança,
as mulheres urbanas têm sido agentes
ativos de mudança em suas comunidades
– atuando para atender às necessidades
de habitação e para melhorar serviços
essenciais, efetuar melhorias nas favelas e
fornecer uma estrutura para a segurança
econômica.3 A Associação de Trabalhadoras Autônomas, um sindicato com 700
mil membros em seis estados da Índia,
construiu estabelecimentos que oferecem
serviços de saúde, atenção às crianças,
seguros, pesquisa, capacitação, comunicação e marketing, além de habitação e
infra-estrutura para mulheres urbanas
pobres que trabalham na economia informal.4 Tais esforços muitas vezes seguem
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em frente sem apoio governamental ou
internacional; entretanto, quando os
esforços das mulheres são reconhecidos e
incorporados na programação, o resultado
é inestimável. O projeto CAMEBA
demonstra isso de maneira vibrante: um
projeto de urbanização de favelas em
Caracas, Venezuela, apoiado pelo Banco
Mundial, tornou-se mais eficiente e sustentável após a inclusão de grupos das
mulheres que já estavam atuando na
ponta há muitos anos.
Em muitos casos, as organizações
de mulheres podem fazer coisas que
outros movimentos sociais não conseguem. Algumas das desvantagens
que as mulheres enfrentam podem ser
transformadas em uma espécie de vantagem. As mulheres e suas organizações
são menos ameaçadoras, não somente
para os governos, mas também para
gangues locais e grupos similares.
Assim, há situações onde as organizações de homens seriam rapidamente
corrompidas ou afetadas pelas forças
dominantes, ao passo que as organizações de mulheres podem ganhar poder
e apoio.5
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Mulheres têm a oportunidade de conviver e discutir suas preocupações em um vagão exclusivamente feminino na linha que cruza Mumbai, Índia.

▼

© Angela Jimenez/World Picture News

positivamente as perspectivas das mulheres em meio ao
aumento da urbanização. Além disso, os países com uma
percentagem mais alta de mulheres vereadoras
provavelmente terão um número mais alto de mulheres
parlamentares, o que pode, por sua vez, beneficiar as
mulheres em nível municipal.
Portanto, a urbanização pode ser um importante fator
na criação das condições para o empoderamento das
mulheres. Transformar esse potencial em realidade é uma
das maneiras mais eficazes de promover os direitos
humanos, melhorando as condições de vida dos pobres e
transformando as cidades dos países em desenvolvimento
em lugares melhores para se viver.
As cidades permitem a participação social e política das
mulheres em muitos níveis. Para as mulheres pobres, cujas
vidas sempre foram confinadas ao lar, à família e ao
trabalho, o ato de juntar-se a uma organização
imediatamente amplia suas perspectivas. Quando as
mulheres participam ativamente de uma organização, ou
assumem papéis de liderança, ganham auto-confiança,
novas habilidades, conhecimento e uma compreensão
39

maior do mundo. A organização pode abordar muitas das
limitações que a pobreza impõe às mulheres pobres; pode
começar a equilibrar os custos e os riscos do trabalho
informal. Pode também ajudar a reduzir a
vulnerabilidade, a insegurança e a dependência das
mulheres pobres, além da falta de conhecimento sobre o
mundo exterior e seu funcionamento.
A organização também ajuda as mulheres que têm
poucos bens a compartilhar recursos, aumentando assim
seu poder econômico. Grupos de poupança e crédito
podem ajudar os trabalhadores pobres a acessar serviços
de microfinanciamento, e os produtores com pouco
capital podem juntar seus recursos para comprar insumos
a preço de atacado.
Tais vantagens podem ser fortalecidas com maior
apoio. As mulheres pobres precisam de uma voz
representativa nas instituições e nos processos que
estabelecem as políticas sociais e econômicas em uma
economia global, para que as condições de vida e de
trabalho dos pobres continuem melhorando. As
negociações internacionais, regionais e nacionais a respeito
40
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de acordos de livre comércio, os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio e as estratégias de redução da
pobreza precisam incluir as vozes e os interesses dos grupos
pobres da cidade e, em particular, dos trabalhadores
informais, a maioria dos quais são mulheres. Garantir uma
voz para as mulheres urbanas pobres no nível mais alto
requer o apoio dos governos e das organizações
internacionais ao crescimento de suas organizações e ao
desenvolvimento de sua capacidade para a liderança.
O ACESSO À SAÚDE REPRODUTIVA:
DEVERIA SER MUITO MELHOR

O acesso ao atendimento à saúde é particularmente vital
para as mulheres por causa de suas funções reprodutivas,
porque elas são sobrecarregadas com os cuidados com os
idosos e os doentes, e porque elas contribuem mais para
aliviar a pobreza em nível comunitário. A melhoria do
acesso das mulheres à educação e ao emprego contribui
para seu empoderamento no todo, sua capacidade de
exercer seu direito à saúde, incluindo a saúde reprodutiva,
e, de modo geral, melhora suas oportunidades de vida.
Esses serviços e oportunidades tendem a estar mais
prontamente disponíveis às mulheres nas áreas urbanas do
que nas áreas rurais. Mas para as mulheres pobres, a falta
de tempo e dinheiro, e a falta de liberdade para tomar
decisões no âmbito domiciliar, ou até mesmo para se
deslocarem pela cidade, podem eliminar as vantagens. Nas
41

áreas urbanas, políticas e programas de saúde inclusivos,
junto com um direcionamento melhor dos serviços e dos
recursos, poderiam rapidamente melhorar a saúde das
mulheres, particularmente sua saúde reprodutiva.
As relações de gênero e a pobreza condicionam o
modo como os casais e as famílias abordam o
comportamento sexual e reprodutivo. As mulheres
urbanas pobres estão expostas a níveis mais altos de risco
à saúde reprodutiva do que as outras mulheres urbanas.
Também é menos provável que consigam obter serviços
de qualidade. É mais provável que enfrentem a violência
de gênero no lar e nas ruas, e que continuem a ser
submetidas a práticas tradicionais prejudiciais.
As taxas de fecundidade totais são mais baixas nas
áreas urbanas do que nas áreas rurais em todo o mundo.
Mas isso não significa que todas as mulheres urbanas têm
o mesmo acesso à atenção à saúde reprodutiva, ou mesmo
que todas possam ter suas necessidades de contracepção
atendidas. A probabilidade de as mulheres pobres dentro
das cidades não usarem métodos anticoncepcionais e de
terem taxas de fecundidade mais altas do que suas
contrapartes mais abastadas é significativa. Às vezes sua
situação de saúde reprodutiva assemelha-se à das
mulheres rurais (ver Figura 4).
O não atendimento das necessidades de contracepção
das mulheres varia previsivelmente de acordo com a
pobreza relativa. Estudos abrangendo Ásia, América
42
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Figura 4: Taxa de Fecundidade Total para Residentes de Áreas Urbanas de Favela, para Outras Áreas Urbanas
e para Áreas Rurais: Países Africanos Selecionados, 2003-2004

22

C A P Í T U LO 2 : P E S S O A S N A S C I D A D E S : A E S P E R A N Ç A V E R S U S A D E S O L A Ç Ã O

relatorio_smp07_02:relatorio

16/5/2007

11:22

Page 23

Latina, Norte da África e África Subsaariana demonstram
mulheres podem, na verdade, estar sob risco maior de
níveis geralmente mais altos de não atendimento entre a
violência de gênero nas áreas urbanas por causa da
população rural em comparação com a população urbana.
deterioração das normas culturais que governam as
Ou seja, a população urbana pobre encontra-se numa
relações entre os sexos e a menor probabilidade de os
situação intermediária entre a população rural e o resto da
vizinhos intervirem. A pobreza, a mudança para um
população urbana. No Sudeste da Ásia, por exemplo, a
ambiente novo (no caso dos migrantes), o desemprego,
os baixos salários, a exclusão social e o racismo podem
necessidade não atendida estimada é de 23% entre a
produzir frustração entre os homens e vulnerabilidade
população urbana pobre, comparada com apenas 16%
entre as mulheres. Os mais carentes são os mais
entre a população urbana não pobre.
propensos a serem afetados. As crianças de rua e as
De modo geral, a pobreza pode ser um indicador
melhor de padrões de fecundidade do que a residência
trabalhadoras do sexo são especialmente vulneráveis.
rural ou urbana. Para os formuladores de políticas
As rápidas mudanças nas normas a respeito dos papéis
preocupados com a taxa de crescimento urbano, será
masculino e feminino também podem aumentar a
especialmente importante
violência doméstica. Um estudo
examinar as interações entre
É muito mais provável que as mulheres realizado nas Filipinas constatou que a
população e pobreza,
pobreza e a residência urbana estão
especialmente em ambientes
associadas a uma probabilidade maior
nos ambientes urbanos relatem terem
urbanos. Priorizar o
de violência praticada pelo parceiro
sofrido
violência
do
que
suas
contrapartes
íntimo. Um estudo de mulheres
empoderamento das mulheres,
urbanas em Moshi, na República
aumentando seu acesso à
rurais, em parte . . . por causa da
Unida da Tanzânia, constatou que
educação e ao emprego, e
deterioração
das
normas
culturais
que
21,2% haviam experimentado um
fornecendo informações e serviços
incidente de violência praticada pelo
de saúde sexual e reprodutiva de
governam as relações entre os sexos.
parceiro íntimo ao longo do ano
qualidade, tanto para as mulheres
anterior ao estudo, e mais de um
quanto para os homens, amplia o
quarto das mulheres entrevistadas haviam experimentado
leque de opções das mulheres e conduz a famílias
este tipo de violência em algum momento de suas vidas.
menores e mais saudáveis. Isso ajuda a atender às
necessidades e direitos dos indivíduos, ao mesmo tempo
melhorando as perspectivas para o crescimento
MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL
econômico e o bem-estar humano.
A mortalidade materna continua incrivelmente alta, na
cifra aproximada de 529 mil mortes maternas por ano,
sendo mais de 99% nos países em desenvolvimento, e
VIOLÊNCIA DE GÊNERO
em grande parte evitáveis. Quatro em cada cinco das
A violência de gênero, com os tremendos danos físicos,
psicológicos e financeiros que inflige às mulheres e à
mortes maternas são resultado direto de complicações
sociedade, é uma característica da vida urbana,
obstétricas, a maioria das quais poderia ser evitada com
independente de renda ou grau de instrução. A violência
o parto atendido por um profissional capacitado e acesso
em suas diversas formas, desde a intimidação até o
a serviços obstétricos de emergência.
estupro, limita os movimentos das mulheres pela cidade,
A assistência capacitada e o acesso a atendimento de
emergência explicam por que a mortalidade materna
reduzindo sua liberdade de buscar emprego, serviços
geralmente é mais baixa nas áreas urbanas, onde é três
sociais e atividades de lazer. O abuso físico e sexual
vezes mais provável que as mulheres contem com
também é um fator da gravidez indesejada, nas infecções
assistência de profissional capacitado durante o parto
sexualmente transmissíveis (incluindo HIV) e nas
do que as mulheres em áreas rurais. Entretanto, é
complicações da gravidez.
menos provável que as mulheres urbanas pobres sejam
É muito mais provável que as mulheres nos
atendidas por profissional capacitado durante o parto.
ambientes urbanos relatem terem sofrido violência do
que suas contrapartes rurais. Parte disso pode ser
Por exemplo, somente 10% a 20% das mulheres têm o
atribuído simplesmente às melhores condições para
parto atendido por profissional de saúde capacitado nos
denunciar a violência nas áreas urbanas. Contudo, as
bairros degradados do Quênia, Mali, Ruanda e
44
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Uganda, em comparação com 68% a 86% nas áreas
urbanas não degradadas.
Há uma série de razões para que as mulheres urbanas
pobres não procurem atendimento pré-natal e ao parto.
As razões incluem a pobreza e a priorização de outros
gastos domiciliares, outras demandas sobre seu tempo
devido a suas muitas outras responsabilidades e a ausência
de infra-estrutura de apoio, como transporte e creches.
A carência de moradia aumenta as taxas de
mortalidade de crianças menores de cinco anos de
idade. Na Etiópia, a taxa de mortalidade nos bairros
degradados (180 por 1.000 nascidos vivos) é quase o
dobro da taxa de mortalidade em bairros não
degradados (95 por 1.000 nascidos vivos). Diferenciais
semelhantes prevalecem em Guiné, Nigéria, Ruanda e
República Unida da Tanzânia. Em países como
Filipinas e Uzbequistão, com níveis muito mais baixos
de mortalidade infantil, também há uma relação entre
a carência de moradia e a sobrevivência infantil.
Embora as crianças pobres nascidas nas cidades
estejam mais perto de hospitais e postos de saúde, e
58
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seus pais sejam geralmente mais bem informados, elas
ainda morrem a taxas comparáveis às das crianças
rurais. As condições de vida insalubres, moradias
superlotadas e sem serviços adequados de água e esgoto
criam um terreno fértil para as doenças respiratórias e
intestinais, e aumentam a mortalidade entre crianças
urbanas desnutridas.
Nas áreas rurais do Quênia, quase duas vezes mais
crianças menores de cinco anos morrem por 1.000
nascidos vivos do que em Nairobi, a capital.
Entretanto, as taxas de mortalidade são muito mais
altas nos assentamentos informais da capital, onde vive
aproximadamente a metade da população de Nairobi.
Em Kibera, uma das maiores favelas da África, quase
uma criança em cada cinco morre antes de completar
cinco anos de idade. Estudos em muitas outras cidades
também revelaram taxas de mortalidade em menores de
cinco anos de 100-250 por 1.000 nascidos vivos em
alguns assentamentos.
60
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HIV/AIDS EM UM CONTEXTO URBANO: NOVOS RISCOS,
NOVAS OPORTUNIDADES

9

SAÚDE REPRODUTIVA NAS FAVELAS
DE MAHARASHTRA

O número de moradores de favelas na Índia foi estimado
em 40,3 milhões no censo de 2001, isto é, aproximadamente 14,2% da população urbana total. Um projeto do
UNFPA no Estado de Maharashtra funciona em cinco
municípios que experimentaram crescimento rápido das
populações urbanas de favelas.
Nas áreas remotas e inacessíveis das favelas, o projeto
reformou e equipou centros de atenção obstétrica básica
e de emergência para a prestação integral de serviços. O
projeto está trabalhando com grupos de mulheres para
fortalecer o conhecimento e as capacidades desse segmento na área de saúde reprodutiva, bem como os
mecanismos institucionais e comunitários para combater
a violência de gênero.
O projeto também oferece espaços para os adolescentes discutirem suas questões de saúde sexual e
reprodutiva em um ambiente seguro e acolhedor; promove melhor acesso a informações e serviços de saúde
reprodutiva; e oferece oportunidades para que os adolescentes desenvolvam suas competências de vida.
Além disso, o projeto montou depósitos comunitários
voluntários para a distribuição de anticoncepcionais não
clínicos. A vantagem desta abordagem é que ela conecta
as comunidades e as instituições de saúde, aumentando a
acessibilidade.

24

Nos ambientes urbanos, o risco e a prevalência de
HIV/AIDS aumentam, mas as possibilidades de reduzir a
epidemia a longo prazo parecem ser melhores. Atualmente,
a situação é desanimadora. Os migrantes rurais-urbanos
deixam para trás não apenas cônjuge e família, mas com
freqüência também deixam as restrições habituais ao
comportamento sexual. A necessidade de conseguir
dinheiro, a pobreza e a discriminação de gênero podem
aumentar o sexo comercial; ao mesmo tempo, reduzem as
oportunidades de negociar sexo seguro, especialmente para
as mulheres e as meninas, mas também para os rapazes e
meninos. O uso de drogas injetáveis tende a ser maior em
ambientes urbanos. As infecções sexualmente transmissíveis
e a tuberculose, que favorecem a infecção e a transmissão
do HIV, também são mais comuns nas áreas urbanas.
Algumas pessoas vivendo com HIV em áreas rurais
migram para as cidades em busca de melhor tratamento e
atenção, incluindo medicamentos antiretrovirais. Em
conseqüência, a prevalência do HIV geralmente é mais
alta na população urbana do que na rural na África
Subsaariana, o epicentro da epidemia de AIDS.
Botsuana e África do Sul têm níveis altos de urbanização,
e um nível de prevalência de HIV extremamente alto.
A pobreza urbana está associada à transmissão do
HIV e reduz a probabilidade de tratamento. As crianças
em situação de rua, os órfãos, os trabalhadores do sexo e
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Ativista pelos direitos das pessoas vivendo com HIV atua nas favelas de Lagos, Nigéria.

▼

© Ton Koene/Still Pictures

as mulheres pobres em áreas urbanas são particularmente
vulneráveis à infecção por HIV. É mais provável que as
mulheres urbanas pobres tornem-se vítimas da violência
sexual ou do tráfico de seres humanos, aumentando sua
vulnerabilidade ao vírus; além disso, é menos provável
que saibam como se proteger. As mulheres ameaçadas
pela violência não conseguem negociar sexo seguro.
Entretanto, há boas novas. A evidência recente de uma
queda na prevalência do HIV nas áreas urbanas de alguns
países sugere que a urbanização pode ter o potencial de
reduzir a epidemia. Os preservativos – a chave para a
prevenção do HIV – e a informação sobre a transmissão do
vírus podem estar mais prontamente disponíveis nas áreas
urbanas. O estigma e a discriminação também podem ser
menores nas áreas urbanas, por causa da educação melhor e
da exposição maior a pessoas vivendo com HIV/AIDS.
63

Contradições Sociais das Cidades em
Expansão: Diálogo e Divergência
A VELOCIDADE CRESCENTE DA MUDANÇA CULTURAL

Desde os anos 50, a rápida urbanização tem sido um
catalisador da mudança cultural. À medida que a

globalização avança, a transição urbana tem um impacto
enorme nas idéias, nos valores e nas crenças. Tais
transformações não têm sido tão uniformes ou
tranqüilas quanto os cientistas sociais previram. As
lacunas cada vez maiores entre os grupos sociais
tornaram a desigualdade mais visível. Nesse clima, as
cidades grandes podem gerar a criatividade e a
solidariedade, mas também tornam os conflitos sociais
mais intensos.
As cidades em rápida expansão, especialmente as
maiores, incluem várias gerações de migrantes, cada
uma com diferentes antecedentes sociais e culturais. A
vida urbana expõe os recém-chegados a uma variedade
de estímulos culturais e lhes apresenta novas opções
para uma variedade de questões, desde como suas
famílias estão organizadas até o que fazer com seu
tempo livre. Nesse sentido, a urbanização oferece
oportunidades para um amplo enriquecimento cultural
e é a principal força motriz da modernização. Por meio
da interação dos novos habitantes urbanos com as áreas
rurais, ela também acelera a mudança social nas
diferentes regiões.
64
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Ao mesmo tempo, os habitantes urbanos podem
perder o contato com normas e valores tradicionais.
Podem desenvolver novas ambições, mas nem sempre
dispõem de meios para realizá-las. Isso, por sua vez,
pode levar a um sentimento de isolamento e
marginalização, acompanhado de crises de identidade,
sentimentos de frustração e comportamento agressivo.
Muitas pessoas nos países em desenvolvimento também
associam os processos de modernização e globalização
com a imposição de valores ocidentais em suas próprias
culturas, e se ressentem com isso.
65

URBANIZAÇÃO E O RESGATE DA RELIGIÃO

O resgate da religião em suas diversas formas é uma das
transformações culturais mais visíveis que acompanham a
urbanização. Esperava-se que a rápida urbanização
significasse o triunfo da racionalidade, dos valores seculares
e da desmistificação do mundo, e que a religião fosse
relegada a um papel secundário. Em vez disso, houve uma
renovação do interesse religioso em muitos países.
O crescimento de novos movimentos religiosos é
basicamente um fenômeno urbano, como, por exemplo,
o Islã radical na região árabe, o cristianismo pentecostal
na América Latina e partes da África e o culto a Shivaji
em partes da Índia. Na China, onde as cidades crescem a
uma velocidade estonteante, os movimentos religiosos
ganham adeptos rapidamente.
O aumento da urbanização, junto com o
desenvolvimento econômico lento e a globalização,
ajudou a aumentar a diversidade religiosa como parte da
multiplicação das subculturas nas cidades. Em lugar do
resgate de uma tradição, os novos movimentos religiosos
podem ser vistos como adaptações da religião a novas
circunstâncias.
As pesquisas tendem a enfocar as respostas religiosas
extremas – que de fato vêm ganhando numerosos
seguidores – e por isso tendem a agrupar todas elas sob a
categoria de "fundamentalismo". Contudo, o resgate
religioso apresenta diversas formas com diferentes impactos,
variando de filosofia descompromissada da “nova era" até a
imersão no processo político. Ao longo desse continuum, há
muitas manifestações de adesão religiosa. Em conjunto, elas
estão mudando rapidamente a dinâmica política e as
identidades sociais dos cidadãos globais de hoje.
66
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VIOLÊNCIA E INSEGURANÇA NAS CIDADES

A violência e a insegurança interpessoal estão
aumentando, particularmente nas áreas urbanas dos países
26

mais pobres. Isso representa um custo imenso para
indivíduos, comunidades e mesmo nações, e está se
transformando rapidamente em uma grave questão de
segurança e saúde pública. A violência tende a ser mais
intensa nas cidades maiores e em rápida expansão.
As condições de vida cotidianas da população
urbana pobre foram fortemente correlacionadas com a
exclusão e a desigualdade social, que tendem a ser mais
evidentes e a gerar mais ressentimento nas cidades.
Podem aumentar o potencial para o surgimento de
conflito, crime ou violência. A inadequação das
instituições do Estado, particularmente as polícias e o
sistema judiciário, afeta mais severamente os pobres. As
mulheres são as principais vítimas, particularmente da
violência sexual e doméstica.
O aumento da violência também está associado à
globalização e ao ajuste estrutural, que agravaram a
desigualdade ao reduzir a capacidade do Estado para
realizar ações corretivas. As organizações criminosas
aproveitam-se da abertura dos mercados para criar uma
economia global ilícita, promovendo novas formas de
fraude eletrônica e de tráfico internacional. A
globalização da indústria de drogas ilícitas, em particular,
tem um efeito multiplicador na violência e na
criminalidade.
A violência provoca uma ampla gama de impactos
diretos e indiretos sobre a organização econômica,
política e social, e tem um impacto enorme no
desenvolvimento: por exemplo, se a região da América
Latina tivesse uma taxa de criminalidade semelhante à do
resto do mundo, seu produto interno bruto per capita
poderia ser "surpreendentemente, 25% maior".
A organização do espaço urbano também é afetada
pelo crime e pela violência. As classes média e alta
enclausuram-se e pagam por segurança privada. Mas a
própria privatização da segurança pode ser uma fonte de
violência e desrespeito aos direitos humanos.
Os impactos da criminalidade, do roubo, do estupro e
da agressão sobre as comunidades mais pobres são muito
mais severos. O mais prejudicial talvez seja a erosão do
capital social – a confiança recíproca firmemente
estabelecida entre vizinhos e membros da comunidade –
que por si só já é uma proteção eficaz contra o crime.
É particularmente importante destacar que os jovens
com idades entre 15 e 24 anos cometem o maior número
de atos violentos e também são as principais vítimas da
violência. O advento da "expansão jovem" pode sinalizar
uma escalada de violência, a menos que medidas
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preventivas sejam adotadas agora. Embora as mulheres
sejam vulneráveis, especialmente à violência e ao assédio
sexual, é muito mais provável que os homens se tornem
vítimas de crimes violentos (Figura 5). Os homens jovens
são tanto os principais perpetradores quanto as principais
vítimas de homicídios.
Como em muitas das situações descritas por este
Relatório, uma ação efetiva contra a violência urbana
exige uma abordagem de longo prazo. As raízes do crime
não podem ser eliminadas de um dia para o outro. Os
formuladores de políticas devem abordar a violência não
apenas como uma questão de patologia social, mas como
um cerceamento fundamental da subsistência dos
pobres. Para alterar a escalada da violência, é preciso
criar respostas efetivas contra a pobreza, a desigualdade e
a exclusão social.
73

desemprego persistentes, são uma fonte de conflito nas
cidades de todos os países em desenvolvimento. Contudo,
os processos políticos raramente refletem as prioridades dos
jovens, especialmente das centenas de milhões de crianças
urbanas que vivem na pobreza e em condições que
ameaçam sua saúde, segurança, educação e perspectivas.
Os jovens são tipicamente dinâmicos, engenhosos e
receptivos a mudanças. Mas se forem negligenciados,
deixados fora da escola, sem orientação e sem emprego,
sua energia pode tomar um sentido destrutivo – muitas
vezes, autodestrutivo. Investir nas crianças urbanas e nos
jovens, ajudando-os a se integrarem plenamente à
sociedade, é uma questão de direitos humanos e justiça
social. Também é a chave para desencadear benefícios
econômicos potenciais e garantir a segurança urbana.
Estima-se que até 60% de todos os moradores urbanos
terão menos de 18 anos até 2030. Se medidas urgentes
não forem tomadas em termos de serviços básicos,
emprego e habitação, os jovens crescerão na pobreza. O
número de crianças nascidas em favelas no mundo em
desenvolvimento está aumentando rapidamente. A Figura
6 mostra que as favelas geralmente apresentam uma
proporção muito mais alta de crianças. Os problemas de
saúde associados a tais ambientes já foram descritos.
Uma preocupação específica é a proliferação de
crianças de rua e órfãos desabrigados. Nas vilas pequenas,
a família estendida ou a comunidade normalmente
75

As Mudanças Demográficas das Cidades
em Expansão
PESSOAS JOVENS EM CIDADES JOVENS

74

Um claro aumento de jovens marca o perfil demográfico
das cidades nos países em desenvolvimento; esse aumento é
particularmente significativo nas populações das favelas. Os
sucessos e os fracassos individuais dos jovens à medida que
surfam a onda do crescimento urbano serão decisivos para
o desenvolvimento futuro, pois estas mudanças
demográficas drásticas, combinadas com a pobreza e o

Figura 5: Taxas Estimadas de Homicídio e Suicídio, por Idade: Mundo, 2000
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adotará ou abrigará as crianças órfãs ou desabrigadas.
Crianças e jovens urbanos que perderam seus pais para a
AIDS não contam com famílias estendidas para cuidar ou
ficar de olho neles. São vulneráveis a rapto e tráfico para
fins sexuais. As ISTs, incluindo o HIV/AIDS, e o risco de
serem envolvidos ou vitimados pelo crime é alto nesses
grupos marginalizados.
NECESSIDADES NÃO ATENDIDAS: EDUCAÇÃO, SAÚDE E
EMPREGOS PARA OS JOVENS

Os jovens precisam saber ler, escrever e contar, e ter um
nível adequado de educação formal a fim de operar em
ambientes urbanos complexos, e aproveitar ao máximo as
oportunidades urbanas. A taxa de matrículas escolares
pode ser mais alta nas cidades porque as escolas estão mais
perto de onde as pessoas vivem, mas novamente os
pobres, e particularmente as meninas pobres, têm poucas
oportunidades. A transição do ensino primário para o
secundário é especialmente problemática pois, nessa fase,
muitos jovens têm que começar a trabalhar para ajudar no
sustento de suas famílias. As meninas são freqüentemente
tiradas da escola para ajudar no trabalho doméstico ou
para casar-se, uma prática que prevalece em muitas
cidades da África Subsaariana. As escolas podem negar-se
a matricular crianças de favelas porque seus assentamentos
não possuem status oficial. Muitas famílias podem não ter
recursos para os custos indiretos da educação "gratuita",
como uniformes, livros e outros materiais. Finalmente, a

qualidade da educação nas escolas em favelas é, com
poucas exceções, significativamente inferior, neutralizando
assim a vantagem urbana.
Não é surpresa que os perigos relacionados ao sistema
de ensino sejam muito mais altos para as meninas.
Fatores como os riscos do trajeto até a escola e de volta
para casa, banheiros inadequados, superlotação e assédio
sexual impedem os pais de matricular suas filhas na
escola. O abuso sexual pelos professores e outros alunos
foi documentado em diversos países e aumenta as taxas
de evasão. Tais obstáculos combinam-se com práticas
culturais e sociais contra a educação das meninas e a
favor do casamento precoce. Em alguns países da África
Subsaariana, como Benin, Costa do Marfim, Guiné e
Mali, somente 50% das meninas em idade escolar estão
matriculadas nas escolas urbanas. Na maioria dos outros,
entre 20% e 30% das meninas que vivem nas favelas
estão fora da escola. Políticas e programas educacionais
geograficamente direcionados têm tanta importância
quanto a carência de moradia para aumentar as taxas de
matrícula das meninas. Sistemas educacionais informais e
flexíveis são necessários para acomodar essas situações.
A adolescência é o momento quando a maioria dos
jovens inicia a atividade sexual. A falta de acesso a
informações e serviços de saúde sexual e reprodutiva pode
conduzir à gravidez indesejada e abortos inseguros. O fato
de que os jovens, mesmo nas áreas urbanas, não dispõem
de informações ou serviços adequados de saúde sexual e

Figura 6: Faixas Etárias mais Jovens como Percentagem da População Masculina e Feminina, por Residência em Favela
ou Fora Dela, em Países Selecionados

Fonte: UN-Habitat. 2007. Urban Indicators Database.
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desenvolvimento, um fenômeno exclusivamente urbano.
Ela poderia ser usada mais efetivamente para capacitar os
jovens e proporcionar oportunidades de emprego.

PROTEGENDO A SAÚDE, REDUZINDO
A POBREZA

O escritório do UNFPA no Senegal apóia um projeto voltado para meninas adolescentes, em parceria com a
Fundação das Nações Unidas, que combina saúde reprodutiva e atividades relacionadas a meios de subsistência e
competências para a vida no âmbito de estratégias de
redução da pobreza. O UNFPA também apóia a oferta de
serviços de testagem e aconselhamento para HIV em
centros de jovens nas áreas urbanas, onde os jovens estão
mais vulneráveis à sexualidade precoce, gravidez indesej a d a e i n fe c ç õ e s s ex u a l m e n t e t ra n s m i s s í ve i s . A s
atividades de prevenção são direcionadas para populações como migrantes e motoristas de caminhão, que
podem colocar os jovens em risco.

reprodutiva é motivo de preocupação na era da pandemia
do HIV/AIDS. Aproximadamente a metade de todas as
novas infecções por HIV ocorre entre jovens de 15 a 24
anos de idade, e particularmente entre as meninas.
O desemprego e o subemprego são questões muito
importantes para os jovens urbanos que estão tentando
garantir o seu próprio sustento e de suas famílias
estendidas nas cidades. É mais provável que os jovens
que vivem na pobreza urbana já sejam casados, tenham
pelo menos um filho e chefiem o domicílio, o que
implica terem que assumir responsabilidades financeiras
maiores precocemente. É mais provável que as
mulheres jovens sem instrução encontrem apenas
trabalho temporário e informal.
A frustração dos homens jovens de se verem incapazes
de encontrar emprego adequado, ou de desenvolver meios
de vida produtivos e decentes, contribui para o
comportamento violento nas ruas ou no lar. Mulheres
jovens solteiras com futuros financeiros incertos podem
recorrer ao casamento ou à prostituição para garantir o
próprio sustento e de seus filhos, aumentando seu risco de
sofrer violência sexual e exposição ao HIV/AIDS.
Programas que ofereçam capacitação e estágio
profissional, e que aumentem o acesso a capital e apoio
para microempresas podem ajudar os jovens a realizarem
seu potencial econômico. A capacidade das cidades de
absorver o trabalho dos jovens será um fator determinante
para o sucesso futuro das cidades e de suas populações.
A vida urbana aumenta tremendamente a exposição
dos jovens às novas tecnologias, à mídia de massa e à
cultura global. A internet é, na maioria dos países em
76
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ENVOLVENDO OS JOVENS NAS DECISÕES QUE AFETAM
SUAS VIDAS

A importância de se envolver os jovens na melhoria de
suas vizinhanças está sendo cada vez mais reconhecida. Os
jovens têm o direito de se pronunciar sobre as questões
que os afetam. Eles também são especialistas em seus
próprios ambientes e estão em melhor posição para
identificar não somente os problemas que os confrontam,
mas também possíveis soluções. A internet, que
multiplicou tremendamente a comunicação entre os
jovens, poderia ser transformada em uma ferramenta
importante para alcançar esse segmento e promover sua
participação efetiva nos governos locais.
O reconhecimento da necessidade de se envolver os
jovens nos governos locais vem fomentando iniciativas
como a do movimento "Cidades Amigas das Crianças"
(uma rede informal de prefeituras que assumem o
compromisso de envolver as crianças no processo de
tornar as cidades melhores para elas), e o programa
"Crescendo nas Cidades" (que apóia crianças em bairros
urbanos de baixa renda em todo o mundo na avaliação
de seus ambientes e no trabalho com as autoridades
locais para melhorar seus bairros).
78

ENVELHECIMENTO E URBANIZAÇÃO
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O número e a proporção de idosos está aumentando em
todo o mundo. A urbanização nos países em
desenvolvimento concentrará uma proporção crescente da
população idosa nas áreas urbanas. Na África e na Ásia, os
idosos ainda vivem predominantemente nas áreas rurais,
mas espera-se que essa situação inverta-se antes de 2020.
Dado o contexto de acesso limitado aos serviços
sociais, a alta incidência da pobreza e a baixa cobertura
da previdência social em muitos países, esse aumento
no número de idosos desafiará a capacidade dos
governos nacionais e locais. Em princípio, as áreas
urbanas oferecem condições mais favoráveis: melhores
serviços de saúde, atendimento domiciliar e recreação,
bem como mais acesso a informação e novas
tecnologias. As áreas urbanas também propiciam o
surgimento de associações de idosos, bem como o
desenvolvimento de serviços comunitários de apoio a
idosos doentes e fracos.
Entretanto, para se beneficiarem dessas vantagens
80
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mapeando-se a situação dos idosos e sua segregação social
e espacial. A fim de maximizar os benefícios do
desenvolvimento da urbanização para os idosos, e ao
mesmo tempo minimizar seus possíveis impactos
negativos, novas abordagens são necessárias. A Caixa 12
oferece um exemplo de caso sobre a abordagem das
questões que afetam as populações em processo de
envelhecimento na Ásia.
83

11

ENVOLVENDO CRIANÇAS NO GOVERNO
LOCAL: O EXEMPLO DE BARRA MANSA,
BRASIL
1

Na cidade de Barra Mansa, mais de 6 mil crianças são
envolvidas nas discussões sobre como melhorar sua
cidade. Elas participam de assembléias de bairro, onde
debatem questões urgentes e elegem delegados distritais
que, por sua vez, elegem vereadores infantis. Todas as crianças entre 9 e 15 anos de idade podem participar, nomear
candidatos e votar nas assembléias, mas somente aqueles
que freqüentam a escola são elegíveis. Tais iniciativas melhoram a qualidade das respostas da vizinhança às
prioridades das crianças e oferecem a elas – tanto às
eleitas quanto às que se encontram para discutir seus
interesses – uma possibilidade genuína de aprender as
competências da cidadania plena.

teóricas, os idosos necessitam de segurança econômica,
sistemas fortes de apoio social, acesso a transporte de
qualidade e acesso desimpedido e gratuito aos espaços
urbanos. Na maioria das cidades do mundo em
desenvolvimento, essas vantagens potenciais são solapadas
pela pobreza e por limitações físicas ou institucionais.
Além disso, muitas vezes os idosos ficam invisíveis,
"perdidos" entre outras prioridades. A urbanização tende a
corroer as normas e valores socioculturais tradicionais, as
redes sociais e estruturas de apoio familiar que favorecem
o apoio aos idosos por parte das comunidades e famílias.
Três áreas principais precisam ser abordadas: ajudar os
idosos a preservar sua autonomia e vida independente
pelo maior tempo possível; oferecer serviços de saúde e
outros serviços sociais, incluindo cuidados de longo
prazo; e garantir níveis mais altos de segurança
econômica por meio dos sistemas de proteção social para
os mais vulneráveis social e economicamente.
Atenção particular deve ser dada à situação das
mulheres, que têm menor probabilidade de ter economias
ou emprego de tempo integral, e que tendem a viver mais
tempo, perdendo assim o apoio do parceiro. É mais
provável que tenham trabalhado no setor informal,
portanto não terão direito a pensão ou previdência social,
nem terão acumulado poupança. Além disso, dada a falta
de proteção do Estado, é provável que a responsabilidade
de cuidar dos idosos e doentes pese exclusivamente sobre
os ombros das mulheres e meninas.
Os dados necessários para analisar e monitorar essas
questões têm que ser melhorados e atualizados, inclusive
82
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Melhorando a Governança Urbana e
Envolvendo os Pobres: A Coisa Certa a Fazer
Este capítulo destacou alguns dos potenciais e das
realidades contrastantes das cidades. Especificamente,
discutiu muitos dos problemas enfrentados pela
população urbana pobre em rápida expansão. Grandes
desigualdades entre o acesso dos moradores urbanos
pobres e dos mais abastados ao que a cidade tem a
oferecer podem ser observadas com respeito a gênero,
mortalidade infantil, saúde reprodutiva, educação,
renda, habitação e segurança. As conclusões são que os
direitos dos pobres à cidade e a seus benefícios são
muitas vezes restritos e que as vantagens dos pobres
urbanos sobre as populações rurais são
surpreendentemente pequenas em muitos países em
desenvolvimento.
Isto é decepcionante. As economias de escala e a
proximidade urbana deveriam traduzir-se em acesso a
melhores serviços para todos os moradores urbanos.
Estender serviços aos bairros mais pobres custa muito
menos do que alcançar o mesmo número de pessoas em
assentamentos rurais remotos e dispersos. Portanto, faz
sentido que muito da discrepância entre o potencial e a
realidade tem a ver com a gestão urbana.
Como esses padrões podem ser melhorados? O que
seria necessário? Este Relatório reforça que aceitar a
inevitabilidade e as potenciais vantagens do crescimento
urbano são um ponto de partida crucial. Infelizmente,
abordagens restritivas ainda prevalecem na gestão urbana
e na tentativa de conter a expansão das favelas. Muitos
políticos e planejadores consideram a formação da favela
como temporária: quanto menos intervenção, melhor.
Incutir nos gestores uma abordagem mais positiva ao
crescimento urbano e aos moradores das favelas exige a
defesa dos benefícios do planejamento efetivo para o
crescimento urbano. Em última instância, o compromisso
político com as soluções viáveis é essencial, questão que
será discutida no próximo capítulo. Os formuladores de
políticas e a sociedade civil necessitam de informações
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concretas sobre quem são os pobres, como seu número está
aumentando, onde vivem, quais são suas necessidades e os
obstáculos para que acessem o que a cidade tem a oferecer.
O Capítulo 6 examina mais detalhadamente esses aspectos.
Uma outra estratégia vital nos esforços para reduzir a
pobreza e concretizar os direitos dos indivíduos é envolver
as pessoas na formulação das políticas e programas que
afetam suas vidas. Os benefícios da participação são
amplamente reconhecidos e incentivados em estratégias
nacionais de redução da pobreza, assim como em
abordagens em nível local. Embora envolver essa população
grande e em expansão nos processos de desenvolvimento
pareça uma necessidade óbvia, o viés antiurbano ainda
impede que isto aconteça em muitas cidades.
Em resposta às realidades cotidianas, a própria
população urbana pobre já estabeleceu grupos,
associações e federações admiráveis. Grandes ou
pequenas, as organizações de moradores urbanos pobres

(OUPs) juntaram-se para identificar as condições sociais e
econômicas que enfrentam; encontrar soluções práticas
para esses problemas; lutar contra a marginalização; e
garantir acesso a bens e serviços a que têm direito.
Tiveram sucesso em diversas frentes: melhorando as
favelas, impedindo remoções e despejos, oferecendo
moradia, infraestrutura e condições de construir para
assegurar meios de vida estáveis a seus membros.
Alguns casos ilustrativos demonstram isso. A
Federação Sul-Africana dos Sem-Teto e o Diálogo do
Povo sobre Terra e Moradia, juntas, contam com a adesão
de 80 mil domicílios. Através de seus grupos
87
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▼ Brandindo suas vassouras e cantando enquanto caminham juntas, um
exército de voluntárias da comunidade reúne-se uma vez por semana para
varrer e remover o lixo das ruas em um assentamento em expansão, onde
vivem meio milhão de pessoas, nos bancos arenosos perto da Cidade do
Cabo, África do Sul.
© Gideon Mendel/Corbis
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comunitários, as organizações atuam no mapeamento
local e coleta de dados para planejamento; esquemas de
poupança e crédito; aquisição de moradia e terra; geração
de renda; e empoderamento dos indivíduos por meio da
formação de redes e intercâmbio.
Em aproximadamente 80 cidades do Afeganistão,
grupos comunitários, a maioria liderados por mulheres,
ofereciam serviços de educação, saúde e comércio
mesmo durante os tempos difíceis do governo Talibã.
Hoje, o UN-Habitat está trabalhando para incluir tais
iniciativas comunitárias no processo de
desenvolvimento e reconstrução da infraestrutura. Nas Filipinas, uma federação de
organizações de bairro (ZOTO) realizou um
esforço bem sucedido para assegurar direitos
de propriedade, arrendamento e urbanização
comunitária junto ao Governo Filipino, em
uma área de Manila que havia sido designada
para conversão e remoção de massas de
moradores urbanos pobres que ali residem.
Esse esforço, junto a outros, resultou em
novas leis que tornam o despejo quase
impossível sem consulta às pessoas afetadas, e
que garantem que qualquer remoção seja
feita para áreas com infra-estrutura
adequada.
Muitas OUPs acabam tendo um impacto
nas políticas e práticas dos governos. Em
Pune, Índia, quase 2 milhões de habitantes
receberam blocos de banheiros públicos do
governo local. Esse foi o resultado de um
conceito criado de forma pioneira pela
Sociedade para a Promoção de Centros de
Recursos de Áreas e pela Federação Nacional
dos Moradores de Favelas, Mahila Milan —
uma rede de grupos de poupança e crédito
formados por mulheres. Na Tailândia, mais
de mil organizações e grupos comunitários
aderiram a um projeto nacional para realizar
melhorias locais no ambiente urbano em
áreas pobres. E em várias cidades brasileiras,
iniciativas de planejamento e orçamento
participativos alocaram uma parcela maior
do orçamento municipal para investimento
88

nas prioridades estabelecidas pelos grupos comunitários
e de bairro.
Em outros casos, pequenos grupos tornaram-se
grandes federações nacionais e até mesmo redes
internacionais. Shack/Slum Dweller’s International
(Internacional de Moradores de Favelas), possivelmente
o maior de tais movimentos internacionais, e a
Comissão Huairou (ver Caixa 8) são dois exemplos de
como organizações em rede podem ser efetivas para
aumentar a visibilidade de questões importantes para a
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Idosos fazem fila para receber sopa em Hangzhou, China.

▼
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© sinopictures/Phototime/Still Pictures
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A ÁSIA ESTÁ OLHANDO PARA UMA POPULAÇÃO EM PROCESSO DE ENVELHECIMENTO,
FAZENDO PERGUNTAS E CHEGANDO A RESPOSTAS
1

Até 2050, 24% da população da China
terá 65 anos de idade ou mais, comparados com os 8% atuais; 7% terão 80
anos ou mais, comparados com o atual
1%. As pessoas vivem mais e têm
menos filhos hoje, principalmente
porque a tecnologia permite que façam
isso. Mas não há nenhuma resposta tecnológica fácil para a chegada repentina
de um grande número de idosos. O
envelhecimento da população está
acontecendo rapidamente nos países
em desenvolvimento; será preciso muita
criatividade para enfrentar seus desafios.
Envelhecer na Ásia é cada vez mais um

fenômeno urbano. A tradição de os filhos
sustentarem os pais na velhice persiste,
mas muitos jovens saíram do campo
para a cidade. Um número crescente de
idosos os está seguindo em busca de um
meio de vida. Nem sempre o encontram:
na China, a cidade de Wei Hai está construindo lares para cerca de 10 mil
"idosos abandonados", que não têm
qualquer apoio direto da família.
Adaptar-se para um futuro de envelhecimento requer criatividade organizacional.
Em Chennai, por exemplo, onde a taxa
de fecundidade total já caiu abaixo do
nível de reposição, a cidade está fechan-

população urbana pobre. Sua pressão influenciou a
agenda internacional em áreas como direito à habitação,
proteção contra despejos, direitos das mulheres e
responsabilidades do governo e da sociedade civil no
que diz respeito ao drama da população urbana pobre.
Sua pressão influenciou a agenda internacional em
áreas como direito à habitação, proteção contra despejos,
direitos das mulheres e responsabilidades do governo e da
sociedade civil no que diz respeito ao drama da
população urbana pobre.
Assim, ao longo dos anos, a criatividade e o
dinamismo das OUPs vêm demonstrando que elas são
capazes e motivadas para assumir responsabilidade por
suas necessidades e reivindicar seus direitos a uma vida
digna e de qualidade. A Força-Tarefa do Projeto do
Milênio da ONU sobre favelas recomendou que os
governos "reconheçam as organizações de moradores
urbanos pobres onde quer que elas existam e trabalhem
com suas estratégias". A participação da sociedade civil e
a abordagem com foco nacional estão entre os princípios
básicos do Banco Mundial em sua estratégia de redução
da pobreza.
Com apoio governamental adequado, essas
organizações podem ter um impacto ainda maior no
combate à pobreza material, fazendo valer seus direitos
como cidadãos e moradores da cidade e desenvolvendo
suas próprias capacidades como agentes ativos de
95

do 10 maternidades, retreinando pessoal
e reabrindo as clínicas como unidades
geriátricas.
A mudança organizacional também é
parte da resposta no Leste e Sudeste da
Ásia, onde o processo de envelhecimento já está mais avançado. Wei Hai
está se oferecendo para um programa
p i l o t o , o n d e a s co m p e t ê n c i a s d o
Conselho Nacional de Planejamento
Familiar serão ampliadas para incluir a
questão do envelhecimento. Tal reorganização criativa será necessária a fim de
preparar o caminho para o desafio do
envelhecimento urbano.

mudança. Os governos só têm a ganhar, pois a inclusão
das OUPs na gestão da cidade aumenta sua eficácia.
Necessidades e demandas são mais bem identificadas e o
atendimento e a eficiência na prestação de serviços
urbanos são incrementados. Essa colaboração também
melhora a aprendizagem e a compreensão, combinando o
conhecimento técnico com o conhecimento local. O
fortalecimento da sociedade civil reforça a democracia.
99
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Repensando as políticas de
redução da pobreza urbana

3

“Expulsar os pobres da cidade” por meio de despejos ou práticas discriminatórias
não é a resposta. Ajudar os habitantes urbanos pobres a se integrarem no tecido da
sociedade urbana é a única solução duradoura e sustentável para a crescente
urbanização da pobreza.
1

Sair da Contramão e Entrar em Novas Avenidas
Para atender às necessidades de populações urbanas em crescimento, estimular o
desenvolvimento urbano e rural e alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
(ODMs), os planejadores e formuladores de políticas devem reconsiderar seu viés contra
o crescimento urbano. Esse viés é ineficaz e freqüentemente contraproducente. Além
disso, é um obstáculo para as iniciativas de redução da pobreza.
Existem claras evidências de que a urbanização pode desempenhar um papel positivo
no desenvolvimento social e econômico. Historicamente, a associação estatística entre a
urbanização e o crescimento econômico tem sido forte. Hoje, as cidades geralmente
apresentam um potencial maior do que as áreas rurais para reduzir a pobreza. As cidades
são o lócus principal do crescimento econômico na maioria dos países e são responsáveis
por uma parte desproporcionalmente alta da produção econômica nacional: "[o]s países
altamente urbanizados tendem a ter renda mais alta, economia mais estável e instituições
mais fortes, e são capazes de suportar melhor a volatilidade da economia global".
A proximidade e a concentração garantem às cidades uma vantagem na produção
de bens e serviços, por reduzir custos, apoiar a inovação e promover sinergias entre
diferentes setores econômicos. Mas a proximidade e a concentração também têm o
potencial de melhorar as vidas das pessoas diretamente, a um custo mais baixo do
que nas áreas rurais. Por exemplo, as cidades podem fornecer acesso muito mais
barato à infra-estrutura e a serviços básicos para toda a população. Em conseqüência,
as taxas de pobreza urbana são, no total, mais baixas do que as taxas de pobreza nas
áreas rurais; a transferência da população de áreas rurais para áreas urbanas na
verdade ajuda a reduzir as taxas de pobreza nacionais (ver Caixa 13).
As pessoas percebem intuitivamente as vantagens da vida urbana. Isso explica por
que milhões mudam-se para as cidades todos os anos. Entretando, muitos
planejadores e formuladores de políticas em nações de rápida urbanização querem
impedir o crescimento urbano. Tais atitudes não são baseadas em evidência. Elas
também têm conseqüências negativas para a redução da pobreza. O direito à cidade,
definido na Meta 11, Objetivo 7, dos ODMs, continua desrespeitado devido à
recusa dos formuladores de políticas de acatá-lo.
2

3

4
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▼

Mesmo sem poder mandar todos os filhos para a escola, um homem lê o jornal para eles
na calçada do lado de fora de seu barraco em Calcutá, Índia.
© Shehzad Noorani/Still Pictures
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O PAPEL DA URBANIZAÇÃO NA REDUÇÃO DA POBREZA1

Supõe-se usualmente que a migração
rural-urbana apenas redistribui a pobreza
do campo para a cidades. Contudo, a
mobilidade social geralmente acompanha
a migração, e as taxas de pobreza têm
caído nas áreas rurais e urbanas de
muitos países. Um estudo do UNFPA
procurou examinar o papel da urbanização nessas mudanças. O estudo dividiu
as melhorias nas taxas nacionais de
pobreza em três componentes: queda da
pobreza rural, queda da pobreza urbana e
a proporção crescente da população que
vive nas áreas urbanas, onde as taxas de
pobreza são mais baixas.
Esse procedimento, aplicado em 25
países, cobrindo diferentes regiões e

períodos, fornece uma indicação rudimentar da possível importância da
u r b a n i za ç ã o n o p ro ce s s o t o t a l d e
redução da pobreza. De acordo com
essa abordagem, o efeito da urbanização até a década de 90 parece não ter
tido muita importância. Entretanto,
desde então, a transferência da popul a ç ã o d e á re a s r u ra i s p a ra á re a s
urbanas explicaria aproximadamente
10% da redução nacional da pobreza,
em média.
Na Bolívia, a urbanização foi responsável por 28,3% da redução de 1,2% no
nível de pobreza nacional no período de
1999-2005; 17% da redução de 5,1%
da pobreza no Brasil entre 1999 e 2004

também podem ser atribuídos à urbanização. Na Nicarágua, os níveis de
pobreza urbanos e rurais quase não
tiveram alteração entre 1998 e 2001;
contudo, o nível nacional de pobreza
caiu mais de meio ponto percentual
como resultado da urbanização.
Embora este exercício descritivo não
ofereça evidência conclusiva a respeito
do possível papel independente da
urbanização na promoção da redução
d a p o b re za , s u g e re q u e , d a d a s a s
condições apropriadas, a urbanização
pode ser um componente dinâmico do
p ro ce s s o n a c i o n a l d e re d u ç ã o d a
pobreza, e não apenas uma válvula de
escape para a pobreza rural.

A relutância dos formuladores de políticas em aceitar a
urbanização tem sido uma barreira contra o fluxo de
avanços promovidos pelos movimentos sociais urbanos.
Em anos recentes, as organizações de moradores urbanos
pobres (OUPs) e organizações não governamentais
(ONGs) alcançaram um progresso notável nos esforços
coletivos para melhorar a habitação, a infra-estrutura e os
serviços, aliviando e reduzindo consideravelmente a
pobreza urbana. Seus esforços estão sendo cada vez mais
reconhecidos: a Conferência Habitat de 2006 foi, de
muitas maneiras, uma celebração de seu sucesso.
Contudo, as comunidades locais freqüentemente
enfrentam obstáculos colocados por autoridades locais e
nacionais, quando um apoio maior poderia ter feito uma
diferença crucial. Para ajudar a urbanização a tomar a
direção certa, os formuladores de políticas devem reavaliar
as premissas que sustentam sua posição antiurbana.
Devem poder não somente seguir o fluxo, mas também
guiá-lo para melhorar o habitat urbano e reduzir a
pobreza. O presente capítulo ilustra esse ponto no que diz
respeito a uma questão que é crítica para a redução urbana
da pobreza – as necessidades de habitação dos pobres.

pessoas nas áreas rurais ou para colonizar novas zonas
agrícolas; e b) regular a utilização da terra nas áreas
urbanas, recorrendo a despejos ou, mais freqüentemente,
negando serviços essenciais como água e saneamento.
Ao fazer isso, o raciocínio implícito dos formuladores
de políticas é de que os moradores de favelas não deveriam
ter mudado para a cidade em primeiro lugar, e que dar
assistência aos moradores de favelas contribui para o
excesso de urbanização. Conseqüentemente, tentam tornar
as cidades menos atraentes para os migrantes potenciais.
Como a maioria dos pobres em nações de baixa renda
ainda vive nas áreas rurais, parece intuitivamente sensato
manter a migração rural-urbana em um nível consistente
com a disponibilidade de emprego e de serviços urbanos.
Em muitas cidades ao redor do mundo, o debate mais
acalorado nos corredores do poder não é sobre a melhor
forma de ajudar os habitantes urbanos pobres, mas sim
como impedir que cheguem, estabeleçam-se ou
permaneçam.
Entretanto, os argumentos que colocam a migração
rural-urbana excessiva como uma causa da pobreza urbana
são tipicamente baseados em uma série de premissas falsas:

Tentar Manter as Massas de Fora: Uma
Estratégia Fracassada
Os governos nacionais têm tentado duas estratégias para
conter a rápida expansão de assentamentos urbanos para
os pobres: a) criar esquemas ambiciosos para reter as

• Os migrantes rurais-urbanos são os principais responsáveis
pela pobreza urbana. O principal componente do
crescimento urbano na maioria das nações não é a
migração, mas o crescimento vegetativo (isto é, mais
nascimentos do que mortes), como ressaltado no
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Capítulo 1. Os migrantes geralmente não estão mais
concentrados entre os pobres. Além disso, muitos
residentes de assentamentos pobres não são migrantes
rurais-urbanos, mas pobres deslocados de outras partes
da cidade.
12

• O foco na pobreza urbana pode desviar a atenção do
desenvolvimento rural. Tratar a pobreza “rural" e "urbana"
como se fossem de algum modo separadas e
competissem por recursos é não somente um erro
conceitual, mas uma visão extraordinariamente míope
do problema. Na verdade, o desenvolvimento rural bem
sucedido geralmente estimula e apóia o desenvolvimento
urbano, e vice-versa . Além disso, o desenvolvimento
rural bem sucedido pode gerar até mais migração ruralurbana. Inversamente, o crescimento urbano é um
estímulo poderoso à produção de alimentos,
especialmente pelos pequenos agricultores. O acesso a
mercados urbanos prósperos contribui para a redução da
pobreza rural e para a segurança alimentar urbana.
13

• O crescimento da população nas cidades é o que gera as
favelas. É verdade que o crescimento da cidade é
freqüentemente acompanhado pela expansão rápida
de bairros não planejados e carentes de serviços
públicos, com altas concentrações de pessoas pobres,
mas isso é principalmente o resultado da falta de
atenção às necessidades dos pobres – uma questão de
visão e de governança.
• Os pobres são um peso para a economia urbana. Ao
contrário, os habitantes urbanos pobres são essenciais
para a economia das cidades e para o desenvolvimento
nacional. É verdade que muitos trabalham no setor
informal. Mas o setor informal não é apenas uma
mistura bagunçada de atividades marginalizadas, como
tende a ser visto; grande parte desse setor é competitiva
e altamente dinâmica, bem integrada na economia
urbana e, mesmo, na economia global. O setor informal
é responsável por até dois terços do emprego urbano em
muitos países da África Subsaariana e desempenha um
papel vital na resposta das famílias urbanas às crises
econômicas. É também uma das principais fontes de
emprego e renda para as mulheres pobres urbanas.

racionais. Mesmo que as condições urbanas de trabalho
e vida apresentem muitas dificuldades sérias, estas são
percebidas como preferíveis às alternativas rurais – do
contrário, os migrantes não continuariam vindo.
Medidas para coibir a migração podem facilmente
tornar a pobreza rural e urbana piores, não melhores.
• As políticas antimigratórias podem limitar o crescimento
urbano. Há pouca evidência de que um planejamento
restritivo ou as péssimas condições nas áreas urbanas
tenham reduzido sensivelmente a migração ruralurbana. Ao piorar as condições, essas políticas tornam
mais difícil a saída da pobreza para os habitantes
urbanos pobres e prejudicam os esforços positivos de
preparação para o crescimento urbano.
Em suma, a mobilidade é uma estratégia que as
famílias e os indivíduos adotam para melhorar suas vidas e
reduzir o risco e a vulnerabilidade. Além disso, em muitas
regiões, as pessoas são forçadas a deixar as áreas rurais: o
crescimento da população e as mudanças ambientais
esgotaram a base de recursos naturais e sua capacidade de
sustentar os residentes locais. Ademais, a insegurança
devido a guerras e conflitos civis também força muitos
habitantes rurais a fugir para as cidades ou seus arredores.
Assim, para muitos, mudar para as cidades não é somente
racional, mas às vezes é a única maneira de sobreviver.
Apesar de muitas dificuldades sérias e continuadas, a
urbanização claramente melhora vidas, no conjunto. Os
migrantes e os habitantes urbanos pobres também
contribuem para o crescimento econômico urbano e
nacional. As políticas devem reconhecer o papel da
mobilidade no desenvolvimento e na redução da pobreza.
A questão real não é que as cidades crescem rapidamente,
mas que não estão preparadas para absorver o
crescimento urbano.
Controles diretos sobre a migração rural-urbana
também podem aumentar a pobreza rural, reduzindo as
remessas de dinheiro e bens dos parentes migrantes para
os domicílios rurais. Na maioria das nações de baixa
renda, as remessas e os rendimentos de atividades urbanas
não agrícolas constituem uma proporção crescente da
renda dos domicílios rurais. Tal interação entre áreas
rurais e urbanas provavelmente aumentará com o tempo e
deve ser apoiada. Os domicílios pobres que conseguem
diversificar suas fontes de renda em locais e setores
econômicos diferentes geralmente são menos vulneráveis a
choques repentinos e podem conseguir sair da pobreza.
14

15

• Os migrantes ficariam em melhor situação se
permanecessem nas áreas rurais. Quando os migrantes
mudam para os centros urbanos, estão fazendo escolhas
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As tentativas de controlar a migração rural-urbana
infringem direitos individuais e detêm o desenvolvimento
geral. São difíceis de implementar e geralmente ineficazes.
Não é surpresa que tenham um longo histórico de
fracassos, conforme ilustrado na Caixa 14.
Finalmente, atitudes complacentes e pensamentos
fantasiosos sobre o crescimento urbano são igualmente
prejudiciais. Presumir que não haverá mais crescimento
porque as coisas estão indo mal é, no mínimo, imprudente:
"... O crescimento e a expansão urbana são
onipresentes. Cidades que experimentam um crescimento
populacional e econômico inevitavelmente experimentam
uma expansão urbana também. Esta por si só é uma
constatação importante porque é bastante comum ouvir
os planejadores e tomadores de decisões falarem que suas
cidades são exceções à regra, afirmando que outras cidades
crescerão e se expandirão, mas sua cidade não,
simplesmente porque ela já está arrebentando a costura, e
porque acreditam que mais crescimento é algo negativo."
16

14

A INUTILIDADE DE SE TENTAR IMPEDIR
A MIGRAÇÃO RURAL-URBANA

A h i s t ó r i a d a s t e n t a t i va s d e co n t ro l a r o s f l u xo s
migratórios rurais-urbanos está repleta de frustrações. A
maioria das economias com planejamento central tentaram essa estratégia, principalmente limitando a
migração para a capital, com pouco ou nenhum efeito.1
Muitos governos pós-coloniais herdaram as medidas draco n i a n a s d o s re g i m e s co l o n i a i s p a ra i m p e d i r o
crescimento urbano. Os esforços para redirecionar os
fluxos de migração e impedir a concentração urbana freqüentemente refletem a falta de compreensão dos
tecnocratas com relação a por que os migrantes se deslocam. Políticas governamentais explícitas tentam
sistematicamente promover a desconcentração. Em contraste, suas políticas implícitas e não intencionais, que
geralmente se conformam às forças do mercado, quase
invariavelmente fortalecem a concentração.2
Isso levou à observação de que: "... [s]ociedades que
permitem o movimento livre das pessoas dentro de suas
fronteiras são mais propensas a ver uma redução da
pobreza nas áreas rurais. Aqueles que tentam controlar a
migração, ou limitam ou invertem os deslocamentos para
as cidades, provavelmente verão pouca mudança ou uma
deterioração das condições. Por exemplo, os deslocamentos internos da população foram rigidamente controlados
na China e no Vietnam até as reformas de 1978 e 1986,
respectivamente. A pobreza em ambos os países caiu
acentuadamente nas décadas subseqüentes, quando
essas medidas restritivas foram abolidas".3
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Atendendo às Necessidades de Habitação
dos Pobres
Uma vez que os formuladores de políticas aceitem a
inevitabilidade do crescimento urbano, estarão em posição
de ajudar a atender às necessidades dos pobres. Uma das
áreas mais críticas é a habitação. Como o UN-Habitat já
tornou absolutamente claro nos últimos anos, muitas
dificuldades enfrentadas pela população urbana pobre
estão associadas, em algum grau, à qualidade, localização
e segurança da habitação.
A superlotação, infra-estrutura e serviços inadequados,
posse insegura, riscos de perigos naturais e de perigos
causados pelo homem, exclusão do exercício da cidadania, e
distância do emprego e das oportunidades de auferir renda,
estão todos interligados. A habitação está no cerne da
pobreza urbana: muito pode ser feito para melhorar a vida das
pessoas por meio de melhores políticas nessa área. As iniciativas
nesse campo beneficiam particularmente as mulheres
pobres, que são freqüentemente sobrecarregadas com uma
tripla jornada de cuidados com as crianças, administração
da casa e trabalho fora de casa.
Um teto e um endereço em uma vizinhança habitável
são um ponto de partida vital para os habitantes urbanos
pobres, de onde eles podem acessar o que a cidade pode
lhes oferecer em termos de emprego, renda, infraestrutura, serviços e amenidades. A moradia digna dá às
pessoas um lar; segurança para seus pertences; segurança
para suas famílias; um lugar para fortalecer relações e redes
sociais; um lugar para fazer negócios e oferecer serviços; e
um meio de acessar serviços básicos. É o primeiro passo
para uma vida melhor. Para as mulheres, a propriedade e a
habitação são particularmente significativas em face da
pobreza, do HIV/AIDS, da migração e da violência.
Se a habitação inadequada está na raiz da pobreza
urbana, a persistente relutância dos formuladores de
políticas em aceitar o crescimento urbano deixa os pobres
abandonados à sua própria sorte, em meio a mercados
imobiliários desorganizados e implacáveis. Impotentes, os
pobres são forçados a viver em áreas não habitáveis ou
inseguras, carentes até mesmo de serviços mínimos, como
água e saneamento básico.
Com a infinita criatividade que os seres humanos
demonstram ao redor do mundo, milhões de pessoas nos
países em desenvolvimento vivem em moradias que
conseguem por seus próprios meios. Uma grande parcela
da população urbana pobre só consegue acesso à terra e
habitação invadindo terrenos que estão nas mãos de
especuladores, ou ocupando locais não valorizados pelo
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mercado imobiliário, como encostas
íngremes, margens de rios sujeitas a
inundações, ecossistemas frágeis, áreas
de represas ou áreas sujeitas a riscos
industriais.
Esses assentamentos são
freqüentemente ilegais, mas geralmente
representam a única opção para os
pobres, migrantes ou nativos, em busca
de moradia. A ilegalidade e a posse
insegura muitas vezes inibem as pessoas
de realizar benfeitorias substanciais em
seus lares, ou de se juntarem para fazer
melhorias na vizinhança. A posse
segura estimularia a economia local
porque incentivaria as pessoas a investir
na melhoria de seus lares.
Assistente social ajuda jovem vítima da pólio em Adis-Abeba, Etiópia.
© Sean Sprague/Still Pictures
Os governos geralmente não
prestam serviços e assistência em áreas
onde os direitos fundiários não estão
Um Grande Salto: Encontrando um Novo
claramente estabelecidos, por isso esses assentamentos
Cenário para a Habitação
informais raramente contam com abastecimento de água,
Os governos deveriam fortalecer suas capacidades de
saneamento, transporte, energia elétrica ou serviços sociais
responder às pressões causadas pela rápida
básicos. O padrão de ocupação resultante geralmente é
urbanização . . . Atenção particular deveria ser dada
aleatório e assimétrico.
à gestão fundiária, a fim de assegurar o uso econômico
Quando os moradores das favelas tentam melhorar suas
da terra, proteger ecossistemas frágeis e facilitar o
condições, ou quando os governos locais finalmente tentam
acesso dos pobres à terra em áreas urbanas e rurais.
fornecer os serviços mínimos, os custos econômicos podem
Como podem as instituições nacionais e internacionais
ser inviáveis. A simples abertura de uma rua ou colocação
ajudar a criar um futuro urbano viável para as massas de
de tubulação de água ou esgoto pode exigir a derrubada de
habitantes urbanos pobres, conforme recomenda a
construções existentes. A falta de planejamento, localização
Conferência Internacional sobre População e
inadequada, falta de acesso e o acúmulo de condições
Desenvolvimento (CIPD)? Aqui é preciso diferenciar as
adversas em si tornam mais difícil equipar os bairros pobres
abordagens que visam atender às necessidades da
com água, saneamento, energia elétrica, ruas e coleta de
população urbana pobre que vive atualmente nas cidades
lixo. Enquanto isso, a mera expectativa de uma tentativa
e aquelas que visam reduzir as pressões causadas pelo
nesse sentido já aumenta os preços dos imóveis, estimula a
grande crescimento futuro.
especulação e aumenta a insegurança.
As discussões em andamento enfocam principalmente a
Melhorar o acesso à terra e à habitação para as
situação atual das favelas existentes, sua organização
crescentes massas de habitantes urbanos pobres exige uma
interna, seus esforços para resistir ao despejo e melhorar os
atitude mais proativa. Existe hoje um reconhecimento
serviços urbanos. O papel das organizações locais na
maior dos direitos das pessoas à habitação, mas a postura
melhoria das condições de vida urbanas para os pobres está
quase sempre negativa dos tomadores de decisões com
sendo cada vez mais reconhecido. As OUPs são
relação ao crescimento urbano ainda os impede de
responsáveis pelo empoderamento local e por mudanças
atender efetivamente às necessidades de habitação dos
nos processos de tomada de decisão que terão um impacto
pobres. Em vários países, as mulheres enfrentam
duradouro no planejamento urbano e na governança.
dificuldades adicionais para exercer seus direitos à
Entretanto, as necessidades atuais de habitação, diante
habitação porque as leis nacionais impedem que possuam
do crescimento que está por vir, não passam da ponta do
imóveis legalmente.
▼
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iceberg em muitos países. Estima-se que, somente na
África e na Ásia, 1,7 bilhão de novos moradores urbanos
se somarão aos atuais entre 2000 e 2030. Muitos desses
novos moradores urbanos, sejam migrantes ou nativos,
são pobres (ver Caixa 15).
Planejar para a rápida expansão futura das necessidades
de habitação nas cidades, ao mesmo tempo atendendo à
demanda acumulada do passado, requer uma mudança
crucial na abordagem dos governos municipais e
nacionais. Estes terão que mobilizar seus recursos técnicos
e políticos em prol e não contra as necessidades de terra,
habitação e serviços públicos da população urbana pobre.
Também terão que consultar e utilizar a experiência e o
conhecimento local das OUPs, muitas das quais são parte
de abordagens atualmente bem sucedidas.
Lidar com a rápida duplicação da população urbana
nos países em desenvolvimento requer uma visão e uma
abordagem mais efetivas. Para ter uma chance de melhorar
suas vidas, os pobres precisam ter acesso a lotes com preço
justo e providos de infra-estrutura básica, onde possam
construir seus lares e acessar outros serviços. Com essa

15

QUANTOS DOS NOVOS HABITANTES
URBANOS SÃO POBRES?

Nos países em desenvolvimento, a proporção da crescente população urbana que é pobre ou muito pobre varia
muito e não é fácil de se mensurar. Não obstante, mesmo
simulações grosseiras sugerem que esta proporção é alta.
Os três componentes do crescimento urbano são a
migração, o crescimento vegetativo e a reclassificação de
áreas rurais como urbanas. O crescimento vegetativo é
universalmente mais alto entre as pessoas pobres, sejam
migrantes ou nativos. Os níveis de pobreza dos migrantes
são geralmente intermediários entre aqueles das pessoas
de áreas urbanas e as de áreas rurais. Pode-se presumir
que as pessoas que vivem em áreas rurais que são reclassificadas como urbanas também tenham níveis de pobreza
situados em algum ponto entre os níveis rurais e urbanos.
No caso do Brasil, estima-se que 69% dos migrantes
para as áreas urbanas e pessoas rurais reclassificadas
como urbanas (entre 1999 e 2004) possam ser consideradas "pobres". No mesmo período, 48% do aumento
natural urbano pode ser atribuído aos pobres.1 Nesse caso,
pode-se supor com segurança que os pobres, em uma
estimativa muito conservadora, constituem mais da
metade de todos os novos habitantes urbanos. Os países
com níveis mais altos de pobreza teriam logicamente proporções ainda mais altas de pessoas pobres entre seus
novos habitantes urbanos.
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fundação, eles podem começar a construir o resto de suas
vidas. Assim, uma iniciativa crítica a médio e longo prazo
é fornecer acesso a moradia por meio de políticas
proativas no que diz respeito à propriedade do imóvel,
regulamentos, financiamento e prestação de serviços.
Uma estratégia seria focar na provisão de lotes com infraestrutura básica para os milhões de novos habitantes. Essa
visão deve ser permeada pelo realismo. Os governos de
países em rápida urbanização simplesmente são incapazes
de fornecer habitação e serviços urbanos para a maior parte
da atual população urbana pobre. Dificilmente conseguirão
atender às necessidades de um número de novos habitantes
urbanos em rápido crescimento. É ainda menos realista
imaginar que esses novos habitantes urbanos poderão
competir com sucesso no que certamente serão mercados
imobiliários muito agressivos.
Nessas condições, oferecer lotes com infra-estrutura
mínima toca o cerne da questão. O objetivo seria oferecer
aos pobres terrenos com acesso por transporte com rodas
(desde ônibus até bicicletas), com conexões de fácil
realização e, no mínimo, água, saneamento, descarte de
lixo e energia elétrica.
Essa primeira moradia poderá até ser um simples
barraco, feito de qualquer sucata disponível. Mas
provavelmente melhorará: a história dos assentamentos
informais ensina-nos que, quando os pobres sentem-se
seguros com relação à posse, e têm acesso razoável a meios
de vida e serviços, melhoram suas próprias moradias ao
longo do tempo.
Investir em seus próprios lares é um meio para que as
famílias desenvolvam seu patrimônio mais valioso — ao
qual podem recorrer em emergências. Com a ajuda dos
vizinhos e o apoio do governo e de organizações não
governamentais, eles podem melhorar os serviços básicos.
Prover lotes com infra-estrutura mínima aos pobres
não é uma solução fácil: diante da voracidade dos
interesses econômicos envolvidos, a confusão dos títulos de
propriedade em muitas cidades em desenvolvimento e a
sinistra capacidade dos mercados imobiliários informais de
lucrar explorando os pobres, lidar com o uso do solo é
sempre difícil. Não apenas os beneficiários-alvo, mas os
governos locais e nacionais têm usualmente recursos muito
limitados. Além disso, os governos geralmente evitam
tomar as decisões políticas difíceis que a questão requer.
Embora seja muito menos ambiciosa do que a
abordagem tradicional, e inevitavelmente fracassada, de
fornecer habitação construída e com toda a infraestrutura, a oferta de lotes com infra-estrutura mínima
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ainda apresenta dificuldades técnicas e políticas. Requer
uma mudança radical das abordagens ao planejamento
urbano e uma revolução na mentalidade de políticos e
planejadores.

Regular os Mercados Imobiliários Urbanos:
Missão Impossível?
Não há falta de terra. O problema são os mercados
imobiliários disfuncionais, os regulamentos mal orientados
e a falta de políticas proativas de gerenciamento.
O argumento de que falta terra tem sido um dos
principais obstáculos a uma política habitacional mais
efetiva para os pobres. A necessidade de proteger o meio
ambiente e as terras agrícolas da caótica expansão urbana
é uma preocupação genuína. Entretanto, a maioria das
cidades ainda possui terras bem localizadas, onde se pode
construir, mas que pertencem ou são controladas por
interesses privados ou por agências estatais sem nenhum
interesse no uso social da terra. A carência real, portanto,
não é de terra, mas de terra com infra-estrutura básica a
preço razoável.
Atender às necessidades de terra dos pobres é mais
fácil no contexto de mercados imobiliários e de habitação
bem regulados. Os mercados eficientes não somente
disponibilizam mais lotes para os pobres, mas também
favorecem o crescimento econômico.
A falta de regulamentação adequada acaba
aumentando a pobreza: metro por metro, as pessoas em
assentamentos informais pagam mais pela terra e pelos
serviços do que as pessoas em áreas residenciais mais
ricas. Os mercados não regulados também tornam mais
difícil para os órgãos governamentais cobrar impostos
sobre os imóveis, ou reduzir a especulação imobiliária, e
aumentar os recursos disponíveis para um planejamento
territorial socialmente orientado (ver Caixa 16).
Financiar a habitação social sempre foi difícil, mas não
faltam propostas inovadoras, uma vez superado o viés
antiurbano. Com mercados imobiliários regulados, é
possível angariar o apoio dos governos locais, de ONGs e
de agências internacionais de financiamento para uma
abordagem mais proativa.
As agências internacionais e multilaterais podem
fazer a diferença. Novas regras para o Sistema das
Nações Unidas, promulgadas pelo Secretário-Geral em
agosto de 2006, permitirão à ONU abordar essa falha
estrutural e fornecer um apoio mais efetivo ao
financiamento de habitação a preços razoáveis. Esse
apoio incluirá sistemas de financiamento hipotecário
20

21

16

TERRA PARA OS POBRES EM FACE DO
CRESCIMENTO URBANO RÁPIDO1

O problema não é tanto a escassez de terras ou o número de
habitantes urbanos pobres, mas a restrição de seu acesso à
terra e habitação devido a mercados imobiliários distorcidos.
Implantar serviços básicos em áreas já assentadas
custa mais do que fornecer lotes com infra-estrutura básica em locais desocupados. No entanto, as autoridades
públicas, alegando insuficiência de recursos, parecem
achar que investimentos menores em programas implemen tad os ap ós a ocu p ação con sum ad a s ão m ai s
atraentes do que políticas proativas bem planejadas.
Muito poderia ser feito para melhorar a situação, por exemplo, promulgando legislação especial para a provisão de lotes
com infra-estrutura adequada a grupos de baixa renda. As
cidades poderiam financiar o desenvolvimento urbano por
meio da cobrança de impostos sobre a valorização resultante
do investimento público em infra-estrutura ou serviços
urbanos locais, ou da redefinição do uso do solo para uma
utilização mais lucrativa, como a mudança de finalidade rural
para urbana ou de residencial para comercial.
Os pobres urbanos tendem a ser tratados como se fossem passivos na produção e consumo da terra, mas eles
têm, na verdade, alguma capacidade de pagar pela terra,
apesar de suas rendas baixas e instáveis. Certamente, os
pobres já pagam preços muito altos pela habitação que
encontram através do mercado informal. Essa capacidade
de pagamento poderia ser mais bem aproveitada por
meio de regularização e distribuição de lotes de terra.
A escassez de terra ou de recursos financeiros não é,
portanto, o único obstáculo à execução de políticas sustentáveis. De alguma forma, os pobres têm que ser
protegidos das práticas abusivas dos empresários que
lucram com os serviços fornecidos pelas comunidades
locais ou pelo setor público. Vontade política e capacidades gerenciais e técnicas são necessárias para
identificar, captar e investir corretamente os recursos
disponíveis — incluindo os recursos dos próprios pobres
— num desenvolvimento urbano mais eqüitativo.

favoráveis aos pobres, que estão atualmente sendo
testados, como uma alternativa às políticas
convencionais de habitação social.
Deverá ser dada atenção específica às restrições de
gênero que existem nos canais formais de crédito, que
impossibilitam às mulheres participar desse mercado. Já
foi demonstrado que o acesso ao microfinanciamento
promove o empoderamento das mulheres e ajuda a
reduzir a pobreza urbana.
22
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Advocacy, Votos e Ação: A Necessidade
de Liderança
Essas iniciativas exigem uma nova consciência e um grau
inédito de apoio político em níveis local e nacional.
Geralmente os políticos, mesmo na melhor das
hipóteses, não estão muito dispostos a confrontar o
poder do mercado imobiliário urbano. A complexidade
adicional de atender às necessidades de moradia dos
pobres, como descrito acima, é ainda menos tentadora.
Uma iniciativa crucial, sem a qual a maioria dos esforços
falhará, é a de regular os incrementos no valor da terra.
Ou seja, é necessário implantar medidas fiscais que
impeçam os especuladores e empresários do setor de
aumentar de maneira inadmissível o preço da terra e da
infra-estrutura logo em seguida a qualquer proposta de
uso da terra com finalidade social.
É improvável que esta se torne uma abordagem
popular para as atuais estruturas urbanas de poder. A
relutância política aumenta porque o intervalo de tempo
entre a ação proposta e o retorno político possível é longo.
São empregados capital político e investimento financeiro
imediatamente, mas a vantagem política e os benefícios
econômicos só serão colhidos num futuro distante.
Essas complexidades ajudam a explicar por que os
planejamentos de médio e longo prazos do uso do solo
não têm sido tradicionalmente priorizados pelos governos
ou pelos doadores. Não obstante, as necessidades das
massas crescentes não podem simplesmente ser ignoradas.
Particularmente, as barreiras legais, sociais e culturais que
as mulheres enfrentam para ter acesso à terra devem ser
explicitamente consideradas. São necessárias não somente
a vontade política e soluções técnicas viáveis, mas o apoio
coordenado de doadores e outros atores.
A geração da vontade política começa com o
reconhecimento de que os pobres são freqüentemente a
maioria no crescimento da população urbana. Também
exige que os líderes e os formuladores de políticas aceitem
a inevitabilidade do crescimento urbano, e tratem os
pobres como verdadeiros cidadãos urbanos, que têm um
direito claro à cidade e à moradia digna. A percepção de
que os pobres não são verdadeiros cidadãos urbanos
prejudica o tipo de negociação coletiva sobre o uso do
solo, as normas, os serviços públicos e o meio ambiente
que pode efetivamente abordar os desafios urbanos mais
críticos. Também reduz qualquer motivação que os
políticos possam ter para lidar com eles.
Conscientizar os formuladores de políticas e os
planejadores, diante da aversão tradicional à urbanização e
23
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ao crescimento urbano, exigirá argumentos sólidos e
baseados em evidência. As abordagens multidisciplinares e
o apoio internacional amplo podem ajudar a virar a maré,
promovendo evidência clara, factual e convincente das
mudanças em curso e das necessidades que elas geram.
Os especialistas em população, especificamente,
podem ajudar a gerar e promover lições importantes por
meio de dados, análises e exemplos concretos, incluindo:
a) a inevitabilidade e as vantagens reais da urbanização e
do crescimento urbano; b) a inutilidade do viés e das
políticas antiurbanas; c) a parcela crescente da pobreza
nacional, desagregada por gênero, nas áreas urbanas;
d) a eficácia das abordagens proativas para atender às
necessidades de homens e mulheres pobres nas cidades;
e) a importância de envolver os pobres nas decisões que
afetam seu habitat.

Adicionando uma Dose de Realismo
Finalmente, um alto grau de pragmatismo deve
acompanhar iniciativas como a alocação de lotes com
infra-estrutura mínima para os pobres. Propostas bemintencionadas não porão fim à selvageria ocasional do
mercado, nem aos caprichos do sistema democrático. A
distribuição de lotes com infra-estrutura mínima pode ser,
e tem sido, repetidamente usada para finalidades menos
nobres do que atender às necessidades dos pobres.
Controlar as práticas abusivas dos empresários e
prestadores de serviços que se aproveitam de esquemas de
distribuição de terra com finalidade social para aumentar
seus próprios lucros é um desafio muito real. Os subsídios
podem simplesmente aumentar o preço da terra. A
experiência internacional de financiamento da terra não é
boa, e projetos piloto bem-sucedidos muitas vezes
fracassam quando são expandidos.
Pessoas que não são pobres eventualmente conseguem
entrar nos esquemas de distribuição para obter lucro.
Alguns beneficiários seguirão adiante assim que seu
imóvel adquirir valor de troca ou monetário — embora
isso não seja necessariamente negativo, pois constitui
uma forma de mobilidade social. A distribuição pública
de lotes pode acabar resvalando para esquemas
econômicos ou políticos inescrupulosos. Pode até mesmo
aumentar as lacunas sociais e geográficas entre os pobres
e os não pobres.
A possibilidade de que sejam exploradas para ganho
econômico ou político não deve impedir abordagens
sociais como esta. Outras forças sociais e políticas, com
apoio de melhores informações e comunicações, terão que
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intervir para denunciar manobras fraudulentas e
impiedosas, que podem criar obstáculos à melhoria de vida
dos pobres.
26

Preparando-se para o Futuro
A formação de favelas não é nem inevitável nem
aceitável.
A maior parte do crescimento da população do mundo no
futuro próximo ocorrerá nos centros urbanos de nações de
renda baixa e média. O sucesso na redução da pobreza, da
desigualdade de gênero e na consecução dos outros
ODMs dependerá de boas políticas e práticas urbanas.
Iniciativas recentes encorajam as perspectivas de
uma abordagem mais proativa ao crescimento urbano, e
especialmente com relação às necessidades da população
urbana pobre. Por exemplo, o Banco Mundial
recentemente encomendou um estudo sobre a dinâmica
da expansão urbana global a fim de ajudar os governos
de países em desenvolvimento a se prepararem para o
crescimento enorme e iminente da população urbana.
Esse estudo não enfocou especificamente as
necessidades de terra dos pobres, mas a expansão
urbana em geral, enfatizando a necessidade de se
traçarem planos realistas para o crescimento inevitável.
Uma aplicação prática dessa abordagem é apresentada
na Caixa 17.
Este capítulo argumentou que a adoção de posturas
proativas exigirá tanto uma mudança de mentalidade
quanto de abordagem. Mais do que debater o quão
rapidamente os centros urbanos devem crescer, os
governos urbanos (e outros) devem planejar a
acomodação do crescimento previsto de maneira tão
eficiente e eqüitativa quanto possível. Mais do que
estabelecer normas que refletem o que deveria ser, eles
devem negociar normas com os residentes locais que
reflitam o que pode de fato ser alcançado. Mais do que
planejar regulamentos para a utilização da terra a fim de
coibir o crescimento urbano, devem usar os regulamentos
de modo a ajudar a garantir locais adequados para a
habitação de baixa renda.
Os planejadores urbanos e nacionais não conseguirão
nada disso sozinhos. Eles precisam estar cientes das
necessidades, abertos às possibilidades e dispostos a apoiar
os esforços locais para atender às necessidades. Os bancos
de desenvolvimento e as organizações internacionais como
UNFPA e UN-Habitat também podem ajudar a avançar
essa agenda com conhecimento técnico, advocacy e
diálogo sobre as políticas.
27
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PREPARANDO PARA A EXPANSÃO
URBANA EM CIDADES DE MÉDIO PORTE
NO EQUADOR1

Um projeto do Banco Mundial que visa melhorar as
condições de vida dos pobres urbanos no Equador concentrou-se no atendimento às necessidades futuras de
habitação em cinco cidades de médio porte. As cinco
cidades devem duplicar sua população nos próximos 1530 anos e triplicar ou mais do que triplicar suas áreas
urbanas no mesmo período. Surpreendentemente, a
maioria dos planejadores não tem considerado realmente as implicações do crescimento populacional
projetado. Absorver o crescimento projetado exigirá a
conversão oficial do uso do solo de rural para urbano na
periferia das cidades, e, depois, a expansão dos limites
oficiais da área urbana para acomodar o aumento projetado da área construída.
Não faltam lotes a preços razoáveis para os pobres
urbanos nessas cidades. A maioria dos lotes residenciais é
fornecida por proprietários privados ou imobiliárias, que
subdividem e vendem a terra com infra-estrutura básica;
outros são ocupados por invasões. Impedir o aumento
especulativo de preços e garantir que as áreas residenciais continuem com preço acessível para os pobres
urbanos exige um estoque contínuo de terra urbana
acessível. Para fazer frente a esse desafio, os municípios
devem preparar-se ativamente para o crescimento
urbano: (a) expandindo os limites da cidade; (b) planejando as malhas rodoviárias nas áreas de expansão; (c)
estabelecendo o direito de passagem de 25-30 metros
para a infra-estrutura; e (d) obtendo os direitos fundiários
para o direito de passagem pelo domínio eminente, trocando terra entre proprietários e utilizando empréstimos
do Banco Mundial para a aquisição de terras para direito
de passagem (pelo valor de mercado declarado para fins
tributários) onde necessário.

A comunidade internacional e o público em geral
tendem a enfocar megacidades e conurbações urbanas
espetaculares. Entretanto, as cidades de pequeno e
médio porte experimentarão a maior parte do
crescimento urbano. Estas tendem a ter menos recursos
e serviços mas, em geral, oferecem acesso mais fácil à
terra. Muito mais poderia ser feito com muito menos
para ajudar as cidades menores na geração e utilização de
informações e outras formas de apoio. Isso tornaria a
transição urbana mais efetiva na promoção da meta
global de redução da pobreza.
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4

O uso social e sustentável
do espaço
Foi dada à humanidade uma segunda chance: nós agora precisamos construir
áreas urbanas pelo menos equivalentes em tamanho às cidades que já construímos,
precisamos fazê-lo ainda melhor, e em espaço de tempo bastante curto.

1

Crescimento Urbano e Uso Sustentável do Espaço
O espaço ocupado por localidades urbanas está aumentando mais rapidamente do
que a própria população urbana. Entre 2000 e 2030, o crescimento esperado da
população urbana mundial é de 72%, enquanto as áreas construídas das cidades
com 100 mil habitantes ou mais devem aumentar 175%.
As áreas ocupadas por cidades não são extensas em si, considerando que abrigam
metade da população mundial. Estimativas recentes, baseadas em imagens de
satélite, indicam que todas as áreas urbanas juntas (incluindo áreas verdes e áreas
construídas) cobrem apenas 2,8% do território do planeta. Isso significa que
aproximadamente 3,3 bilhões de pessoas ocupam uma área ligeiramente menor do
que o Japão.
Contudo, a maioria das áreas urbanas é constituída de parcelas críticas de terra.
Sua crescente taxa de expansão, e onde e como a terra adicional é incorporada à
composição urbana, são aspectos que têm implicações sociais e ambientais
significativas para as populações futuras.
Do ponto de vista social, conforme mostrado no capítulo 3, o atendimento às
necessidades de terra e abrigo de mulheres e homens pobres promove os direitos
humanos. Isso é também fundamental para a redução da pobreza, para a adoção de
modos sustentáveis de vida e para a redução das desigualdades de gênero. A maior
parte do crescimento urbano se dará nos países em desenvolvimento, e muitos dos
novos habitantes urbanos serão pobres. A forma e a direção do futuro crescimento
das cidades e a maneira como a terra é dividida, utilizada e organizada são todos
fatores cruciais para o crescimento econômico e a redução da pobreza. Os
planejadores e formuladores de políticas devem adotar posturas proativas, baseadas
em uma visão mais ampla e de mais longo prazo para garantir o direito à cidade
para populações pobres que crescem rapidamente.
A expansão territorial das cidades terá também impactos ambientais. A noção de
que a expansão do espaço urbano é prejudicial em si mesma tem sido comum. Uma
vez que muitas cidades estão situadas no coração de áreas agrícolas férteis ou de
outras terras ricas em biodiversidade, a extensão do perímetro urbano
evidentemente avança cada vez mais sobre a área produtiva disponível e invade
importantes ecossistemas.
2

3

▼

Mulher olha para a cidade de sua casa na encosta de uma favela em Caracas, Venezuela.
© Jacob Silberberg/Panos Pictures
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Homens empurram bicicletas carregadas de carvão em área periurbana mista em rápida expansão no estado de Jharkand, Índia.

▼

© Robert Wallis/Panos Pictures

Ao mesmo tempo, entretanto, vem aumentando a
percepção de que os assentamentos urbanos são realmente
necessários para a sustentabilidade. O tamanho do
território apropriado para uso urbano é menos importante
do que a maneira como as cidades se expandem: a expansão
urbana global utiliza muito menos terra do que as
atividades que produzem recursos para o consumo, como
alimentos, materiais de construção ou mineração. É
também menor do que a perda anual de terras naturais
para atividades agrícolas, desflorestamento, pecuária, ou
para a erosão ou salinização do solo.
Para perguntas decisivas —"Se a população do mundo
fosse mais dispersa, seriam utilizadas maiores ou menores
porções da valiosa terra? A dispersão liberaria terra
agriculturável de boa qualidade? Ajudaria a evitar a invasão
de ecossistemas frágeis?" — a resposta, na maioria dos países,
seria "Não!". A densidade é potencialmente útil. Com a
população do mundo em 6,7 bilhões de pessoas em 2007, e
com o crescimento de mais de 75 milhões de pessoas por
ano, a concentração demográfica proporciona mais chances
à sustentabilidade. A proteção de ecossistemas rurais requer
que a população esteja concentrada em atividades que não as
do setor primário e em áreas densamente povoadas.
4

5
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A conclusão de que usar a terra para cidades é
potencialmente mais eficiente apenas ressalta a necessidade
de políticas cuidadosas e proativas, levando-se em conta a
rápida duplicação da população urbana nos países em
desenvolvimento. Este capítulo examina padrões atuais de
expansão territorial urbana e suas implicações. Propõe mais
esforço no sentido de orientar o crescimento urbano,
permitindo, assim, que as cidades contribuam para o
desenvolvimento social e para a sustentabilidade.
Esta proposta requer uma visão baseada em análises
sólidas e abrange uma noção de "espaço" mais ampla do
que a imposta pelos limites políticos e administrativos das
cidades. Exige também um horizonte de tempo mais
longo do que os mandados de políticos ou
administradores.

Densidade, Dispersão Urbana e Uso da Terra
Um estudo recente encomendado pelo Banco Mundial
mostra que os padrões modernos de crescimento urbano
utilizam a terra de forma cada vez mais intensa. As
médias das densidades urbanas (ou seja, o número de
habitantes por quilômetro quadrado de área construída)
têm-se reduzido nos dois últimos séculos. À medida que o
6
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transporte continue a melhorar, a tendência é que as
crescimento dos subúrbios simbolizava "o estilo de vida
cidades utilizem cada vez mais terra por pessoa.
Americano". O ethos de um retorno à vida rural e de se
A área construída de cidades com populações de 100
estar mais perto da natureza era parte importante da
mil ou mais habitantes atualmente ocupa um total de
busca por uma melhor qualidade de vida, embora tenha
aproximadamente 400 mil km , dos quais a metade está
na verdade aumentado o estresse sobre as amenidades
localizada no mundo em desenvolvimento. As cidades nos
ambientais "naturais". Os regimes regulatórios
países em desenvolvimento têm um número maior de
subseqüentes e os fatores econômicos fortaleceram o
habitantes, mas ocupam menos espaço por habitante.
impulso cultural à baixa densidade e ao desenvolvimento
Tanto nos países industrializados como nos países em
do modelo de uso único do solo.
desenvolvimento, a densidade média das cidades tem
Na América do Norte, o uso intensivo do
declinado rapidamente: a uma taxa anual de 1,7% na
automóvel como transporte diário para os locais de
última década em países em desenvolvimento, e de 2,2%
trabalho era uma causa e uma conseqüência da
em países industrializados.
dispersão urbana. Esse padrão de assentamento gerou
Estima-se que, nos países em desenvolvimento, as
novas localizações descentralizadas para o comércio e os
cidades com populações de 100 mil habitantes ou mais
serviços e isto, por sua vez, promoveu ainda mais o uso
tripliquem suas áreas construídas para 600 mil km²
do automóvel e o crescimento da cidade para fora de
durante as três primeiras décadas deste século. As cidades
suas antigas fronteiras.
em países desenvolvidos crescem a uma taxa ainda mais
O modelo original de dispersão urbana em direção ao
rápida por habitante, apesar de suas populações menores e
subúrbio estava muito associado às preferências de estilo
baixas taxas de crescimento populacional. Essas cidades
de vida e à ampla disponibilidade do automóvel em um
aumentarão sua área construída em 2,5 vezes entre 2000 e
contexto cultural particular. Moradias, construção de
2030. Quando atingirem esse ponto, ocuparão algo em
estradas e políticas de zoneamento, inspiradas também
torno de 500 mil km².
pelos ideais suburbanos, se
Os padrões modernos de crescimento
Assim, se as tendências
combinaram para promover a
recentes persistirem durante os
habitação de baixa densidade.
urbano utilizam a terra de forma cada
próximos 30 anos, a área
Hoje, os subúrbios das cidades da
vez mais intensa. As médias das
construída (isto é, excluindo-se as
América do Norte se tornaram mais
densidades urbanas . . . têm-se reduzido
áreas verdes) das cidades de 100
diversificados. Ao se atender às
mil habitantes ou mais cresceria
necessidades da população residente
nos dois últimos séculos. À medida que o
de um território do tamanho da
nessas áreas, estimulou-se a
transporte continue a melhorar, a
Suécia para um do tamanho da
descentralização de atividades
tendência é que as cidades utilizem cada
Etiópia. No entanto, pode ser
econômicas e a diversificação de áreas
que essas projeções na verdade
mais distantes. Não obstante, o
vez mais terra por pessoa.
subestimem as possibilidades. As
estereótipo do subúrbio, com sua
tendências recentes em direção a densidades mais baixas
dispersão espacial e moradias individuais, ainda prevalece
podem acelerar à medida que a globalização tenha seu efeito
como um tipo de modelo ideal.
sobre os estilos de vida e processos de produção. Qualquer
Os estilos de vida e os valores associados aos padrões
que seja o caso, os dados mostram que os países em
norte-americanos de consumo aparentemente
desenvolvimento compartilham, hoje, uma tendência à
promoveram, em outras regiões do mundo, preferências
dispersão urbana.
por se viver mais distante do centro da cidade. Essa
A dispersão urbana resulta da combinação de diferentes
mudança de valores e a maior disponibilidade de
tipos de pressões sobre a expansão territorial. De forma
transporte pessoal, especialmente do automóvel, estão
simplificada, essas pressões podem ser classificadas em dois
tornando as cidades mais dispersas. Desta forma, o sonho
grupos: a suburbanização e a periurbanização residenciais.
norte-americano está sendo reproduzido nos mais diversos
contextos sociais e econômicos.
O Discreto Charme de Suburbia
Mesmo na Europa, onde as cidades são tradicionalmente
compactas, há sinais de aumento da dispersão espacial e da
A tendência moderna à dispersão urbana teve início após
suburbanização. Entre 1969 e 1999, por exemplo, as áreas
a 2ª Guerra Mundial, na América do Norte, onde o
8
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urbanizadas na França cresceram cinco vezes, enquanto a
população dessas áreas cresceu somente 50%. A tendência
é ainda mais recente na Europa Mediterrânea, mas lá,
também, o modelo de cidades densas e compactas está
sendo substituído por um modelo similar ao dos subúrbios
norte-americanos. Em Barcelona, observadores notaram
um aumento significativo de assentamentos em áreas
distantes do centro consolidado.
A suburbanização parece ser mais complexa nos países
em desenvolvimento. Devido à grande pobreza e
desigualdade, a cultura do automóvel e seu impacto na
civilização urbana chegaram mais tarde e continuam
restritos a uma minoria. Ao mesmo tempo, a relativa
precariedade do transporte público e da infra-estrutura
tem impedido as pessoas de se mudarem para os
subúrbios em grandes números, e de se locomoverem
facilmente dessas áreas para seus locais de trabalho.
Na América Latina, por exemplo, que foi marcada por
uma urbanização rápida e precoce, as cidades, na verdade,
cresceram verticalmente e não horizontalmente durante
seu período de crescimento urbano mais acelerado. Isto é,
no ápice do processo de urbanização dos anos 70, a classe
média e a classe alta se adiantaram em relação ao espaço
nos centros urbanos e expulsaram grande parte da
população mais pobre para a periferia ou outros locais
inacessíveis. Uma vez que a população urbana pobre
ocupa casas pequenas e pouca terra, a densidade total
permaneceu elevada.
O padrão norte-americano de assentamento em áreas
distantes das cidades tem sido observado recentemente na
maioria dos países de renda média e baixa. Subúrbios mais
ricos são cada vez mais encontrados na maioria das cidades.
Em resumo, a globalização dos mercados e dos padrões de
consumo tem levado à reprodução de padrões urbanos de
assentamento nos moldes do sonho norte-americano.
Não obstante, a suburbanização dos ricos é
insuficiente para explicar a crescente tendência à dispersão
urbana, especialmente nos países em desenvolvimento.
Devemos procurar explicações adicionais.
16
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Dispersão Urbana e Periurbanização
O crescimento das cidades no mundo em
desenvolvimento é dinâmico, diverso e desordenado — e
utiliza cada vez mais espaço. Esse processo de crescimento
urbano, fundamentalmente em zonas de transição entre o
campo e a cidade, está sendo chamado de
"periurbanização". Usualmente, as áreas periurbanas não
possuem autoridade administrativa ou regulamentos
21

22
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claros sobre o uso da terra. Elas sofrem algumas das
piores conseqüências do crescimento urbano, incluindo a
poluição, acelerada mudança social, pobreza, mudanças
no uso da terra e degradação dos recursos naturais. Mas,
ao contrário dos subúrbios, abrigam uma variedade de
atividades econômicas.
A periurbanização é alimentada, em parte, pela
especulação imobiliária, gerada pela expectativa de rápido
crescimento urbano. Os especuladores mantêm sem
utilização terras na cidade e em torno dela, e esperam o
aumento de preços. Nem sequer as alugam, especialmente
se temem que os usuários possam receber algum direito de
uso ou que os aluguéis sejam controlados. Assim,
indivíduos que necessitem de terra para fins residenciais ou
produtivos têm que buscar lugares mais distantes do centro.
As mudanças na estrutura e na localização da atividade
econômica contribuem enormemente para o crescimento
periurbano. As melhorias nas comunicações e nas redes de
23
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ESTUDO DE CASO: PERIURBANIZAÇÃO NA
MUNICIPALIDADE DE QUANZHOU,
PROVÍNCIA DE FUJIAN, CHINA
1

A periurbanização transforma assentamentos rurais em
urbanos sem deslocar a maioria dos habitantes. Uma característica importante da urbanização na China desde os
anos 80 é ter gerado tremendas mudanças físicas e estruturais em imensas áreas de zonas rurais. Também tornou
indistintas as fronteiras entre assentamentos urbanos e
rurais, especialmente nas áreas litorâneas densamente
povoadas. A periurbanização beneficiou grande número de
populações rurais que poderiam ter terminado nas favelas
das grandes cidades. Por outro lado, não proporciona as
vantagens econômicas da aglomeração em grandes
cidades e tem sérios efeitos negativos no meio ambiente.
Em um estudo sobre a municipalidade de Quanzhou,
na província de Fujian, os pesquisadores usaram dados
recentes de censos e tecnologia de sistemas de informação geográfica para tratar as implicações ambientais e
de planejamento da periurbanização. O estudo mostra
que a periurbanização ajudou a trazer para a região um
grande impulso econômico, conduzido por pequenas e
médias empresas. No entanto, essas empresas não têm
capital suficiente para operar de forma eficiente e são bastante dispersas. Há também vários problemas ambientais.
Com a disponibilização de novos recursos para a proteção
e a gestão ambientais, o desafio será incentivar maior
concentração, de forma a minimizar os efeitos negativos
e, ao mesmo tempo, manter os benefícios alcançados.
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transporte tornam áreas distantes cada vez mais acessíveis.
A globalização incentiva economias de escala na produção
e distribuição, que, por sua vez, incentivam grandes
instalações que ocupam extensas áreas de terra.
A desconcentração e descentralização da produção são
encontradas freqüentemente nas periferias das cidades
mais dinâmicas. Nestas, falta espaço para os locais de
trabalho e a mão-de-obra crescentes nos centros das
cidades, tornando o transbordamento do crescimento
(spill-over) inevitável. Por sua vez, a periferia oferece infraestrutura, terra e mão-de-obra mais baratas, o que
novamente incentiva um aumento da periurbanização.
Na Ásia, a periurbanização tende a incorporar pequenas
cidades ao longo de corredores urbanos que se espalham a
partir das regiões metropolitanas, como, por exemplo, nas
regiões costeiras da China, na região metropolitana de
Bangcoc, na estrada de Lahore-Islamabad, e em vilas de
artesanato e indústria no delta do Rio Vermelho, no
Vietnam. Já na maior parte da África Subsaariana, as
cidades se expandem em torno de um único núcleo.
A periurbanização atrai mão-de-obra migrante e muda
abruptamente a atividade econômica de muitos habitantes
das zonas rurais, da agricultura para a manufatura e os
serviços. Tais mudanças foram particularmente nítidas no
Leste da Ásia, onde pequenas cidades ligadas à agricultura
se tornaram os carros-chefes da mudança urbana.
No Leste da Ásia, a combinação de direitos de
propriedade mal definidos, políticas voltadas para a
exportação e mercados imobiliários imperfeitos contribuiu
para um crescimento periurbano particularmente
acelerado. Na China, os investimentos estrangeiros
transformaram economias e comunidades rurais,
freqüentemente provocando mudanças significativas na
estrutura social e nas relações homem-meio ambiente (ver
Caixa 18). A periurbanização e seus efeitos não se limitam
a regiões litorâneas como Shanghai e o delta do Rio
Pérola, mas têm adentrado as regiões do interior do país,
incluindo Chongqing e Chengdu.
As áreas periurbanas freqüentemente fornecem
habitação mais acessível para residentes e migrantes
pobres em assentamentos informais e dispersos. Os
assentamentos pobres nessas áreas tendem a ser mais
inseguros e sujeitos à remoção, e geralmente seus
habitantes não têm acesso a serviços ou infra-estrutura.
Competem por espaço com a agricultura, e ambos podem
ser deslocados por outros usos econômicos. A conversão
de terras, oportunidades de negócios e fluxos rápidos de
mão-de-obra, bens e capital forçam o aumento do preço
25
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AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA

A agricultura está em expansão em áreas urbanas e periurbanas. O cultivo nas cidades e em torno delas é uma
estratégia de subsistência vital para a população urbana
pobre: proporciona saúde nutricional, renda para outras
despesas domiciliares e alivia alguns dos problemas
ecológicos das crescentes áreas urbanas. O problema é
que a atividade continua a ser ilegal em algumas partes
do mundo em desenvolvimento, e muitas autoridades
locais tardam em reconhecer o importante papel por ela
desempenhado. Sendo as principais produtoras de alimentos em muitas cidades dos países em desenvolvimento, as
mulheres são as que mais têm a ganhar ou perder enquanto se determina o futuro dessa atividade.1 Alguns esforços
promissores por parte de ONGs — tal como a Parceria
Municipal para o Desenvolvimento da África Oriental e
Austral (sigla em inglês MDPESA) e seu parceiro financiador, o Centro de Recursos para a Agricultura e
Florestamento Urbanos — estão em curso no sentido de
preencher a lacuna entre a percepção e a realidade.
Através de advocacy baseado em evidências e diálogo
entre os vários stakeholders, a parceria tem incentivado
oficiais do governo local no Zimbábue a reconhecer a
agricultura urbana e periurbana e, também, a se unirem
para a assinatura da Declaração de Harare, um compromisso por parte de diversos países africanos em apoio a
práticas agrícolas urbanas.2
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da terra. A periurbanização também aumenta o custo de
vida para a população rural original.
As áreas periurbanas abarcam uma grande variedade de
atividades, incluindo agricultura, pecuária e pequenas
indústrias, além de expansão industrial, especulação
imobiliária, suburbanização residencial e descarte de
resíduos. Elas cumprem outras funções fundamentais
para áreas urbanas, desde o abastecimento de alimentos
(ver Caixa 19), energia, água, materiais de construção e
outros bens e serviços básicos, até serviços ecológicos,
como corredores de vida selvagem, microclimas e áreas de
amortecimento de enchentes. Isso envolve um complexo
reajuste de sistemas sociais e ecológicos à medida que são
absorvidos pela economia urbana.
Uma vez que as áreas periurbanas estão geralmente além
das ou entre as fronteiras legais e administrativas das cidades
centrais, a capacidade das autoridades governamentais de
regular a ocupação se torna particularmente fraca. Em
conseqüência, o processo de urbanização pode ser, em
grande medida, não planejado, informal e ilegal, com
freqüentes embates com relação ao uso do solo.
31
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A degradação ambiental também é uma questão em
áreas periurbanas. Danos específicos à saúde são gerados
quando atividades agrícolas e industriais se misturam com
o uso residencial da terra. Algumas áreas periurbanas
tornam-se depósitos de resíduos urbanos líquidos, sólidos e
às vezes até mesmo resíduos transportados por via aérea.
O tipo, o impacto e a gravidade de tais problemas variam
consideravelmente. A falta de regulamentação dessas
terras e de seu uso pode colocar em risco a saúde das
populações pobres que lá se estabelecem ou residem, uma
vez que podem ser expostas a substâncias perigosas por
meio do ar, da água que consomem e dos alimentos que
plantam. Os riscos podem ser maiores para mulheres e
35
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20 MELHORANDO OS SERVIÇOS BÁSICOS EM
ÁREAS PERIURBANAS DE OUAGADOUGOU

1

A capital de Burkina Faso, Ouagadougou, abriga mais de
um milhão de habitantes e cresce a passos largos. Um
terço desses habitantes vive hoje em "favelas" periurbanas espalhadas por uma grande área. A dispersão
urbana eleva os custos do fornecimento de água e saneamento para a população pobre e piora a situação em que
se encontra esse segmento.
A Agência Francesa para o Desenvolvimento apóia o
governo de Burkina Faso no desenvolvimento de sistemas
rodoviários para a melhoria dos transportes (45 quilômetros de infra-estrutura primária, incluindo 18 quilômetros
nas favelas densamente povoadas de Bogodogo) e também no planejamento de formas inovadoras de suprimento
da demanda por abastecimento de água e saneamento
(incluindo a venda de água em atacado para um operador
independente em troca de distribuição garantida).
Os espaços públicos estão sendo melhorados — passagens para pedestres, calçadas, iluminação pública e
áreas de lazer — e estão sendo instalados pontos compartilhados de abastecimento água. A população local está
participando ativamente da validação e do financiamento
do equipamento proposto. Além disso, há os esforços de
fortalecimento da capacidade do governo local para monitorar e manter a atual infra-estrutura de estradas e de
sistemas de esgotos. O fornecimento de serviços básicos
para esses residentes com escasso acesso a recursos em
áreas periurbanas aborda diretamente as metas 10 e 11
dos ODMs. As respostas técnicas e institucionais inovadoras de Burkina Faso a esse respeito são alentadoras.
O principal desafio será a preparação para a rápida e contínua expansão da demanda por moradias e serviços.
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crianças de baixa renda, que geralmente passam mais
tempo em suas casas e áreas adjacentes.
Os variados processos de periurbanização aqui
descritos não obedecem a uma definição ou quantificação
simples, mas sugerem que deve haver oportunidades para
usos mais sociais e sustentáveis do espaço periurbano.
37

Dispersar ou Não Dispersar
Há muita discussão entre os especialistas sobre as
vantagens das cidades compactas versus as vantagens das
cidades descentralizadas, mas não há consenso. Há
divergência sobre as várias causas da dispersão, sobre
questões metodológicas, assim como conflitos de valores.
A suburbanização residencial tem suas raízes em
aspirações culturais e tem sido promovida por políticas
oficiais, mas tanto essas aspirações como essas políticas
passaram a ser questionadas. Por outro lado, o crescimento
urbano através da periurbanização é, em sua maior parte,
não planejado e não orientado. Essas diferentes
contribuições para a dispersão urbana precisam ser revistas
no que diz respeito a suas implicações mais amplas.
Os ambientalistas geralmente desaprovam a redução
de densidade urbana associada à suburbanização.
Consideram as cidades compactas mais sustentáveis, uma
vez que minimizam a utilização de meios de transporte
para o deslocamento de pessoas a seus locais de trabalho,
e desse modo usam menos energia e reduzem a poluição
atmosférica. A dispersão também aumenta ainda mais o
consumo de água e consome o espaço verde.
Poucos planejadores urbanos defendem a dispersão em
si, mas alguns questionam se a intensificação do uso do
espaço realmente favorece um futuro urbano mais
sustentável. Questionam também se o adensamento da
ocupação é aceitável para o público em geral. Uma casa
espaçosa em um lote grande, com fácil acesso para
automóveis é o que a maioria das pessoas parece desejar.
Grande parte do debate acadêmico, em prol ou contra a
dispersão urbana, assume que é na cidade dispersa que as
pessoas querem viver — mas isso pode simplesmente refletir
o viés dos participantes na discussão, que vêm, em sua
maioria, de países desenvolvidos. O assentamento disperso
em subúrbios parece simplesmente fora da realidade para as
massas urbanas nos países em desenvolvimento. O debate
reflete, ainda, diferenças de valores, ético e estéticos,
deixando ainda mais acalorada a discussão sobre a eqüidade
e a sustentabilidade da cidade compacta.
Certas questões conceituais e metodológicas tendem a
enfraquecer a discussão, devido à grande diversidade de
38
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Vista noturna de estradas e viadutos em Shangai,China.

▼

© Brigitte Hiss/sinopictures/Still Pictures

definições de "local urbano". Dependendo dos critérios
utilizados para definir uma aglomeração urbana, as
conclusões sobre a densidade e outros critérios de
dispersão evidentemente variarão.
Quaisquer que sejam as dificuldades conceituais, a
"dimensão verde" deve ser plenamente considerada nesse
debate. O conceito de desenvolvimento sustentável
implica solidariedade com as gerações futuras. Muitos dos
benefícios ambientais dificilmente serão atingidos a curto
prazo. Preservar áreas naturais, reduzir o consumo de
energia, incentivar a biodiversidade, proteger bacias
hidrográficas e reverter a mudança climática são todas
questões importantes, mas são também essenciais para a
qualidade de vida das gerações futuras.
A discussão negligencia freqüentemente o fato de que a
dispersão é cada vez mais conseqüência da periurbanização
e da mobilidade da atividade econômica, especialmente
nos países em desenvolvimento. Diante do cenário de
inevitável e imenso crescimento urbano, a periurbanização

e seu estilo de crescimento não conurbado (leapfrog) têm
implicações sociais e ambientais significativas.
Nem os governos nem as organizações internacionais de
desenvolvimento responderam de maneira efetiva a esse
desafio. Mas essas questões não se resolverão sem
intervenção. Não existe a mão invisível do mercado para
ordenar o crescimento urbano de acordo com as
necessidades da sociedade, com responsabilidade em relação
às futuras gerações e com uma perspectiva de gênero.
Nos países em desenvolvimento, onde a
periurbanização é uma importante força motriz da
dispersão urbana, faz-se necessário algum tipo de
planejamento e regulamentação que minimize as
desvantagens e maximize as vantagens da expansão
urbana. O planejamento urbano e o planejamento
regional, aos quais muitos países já não conferem
prioridade por conta das políticas de ajuste estrutural e
das demandas da globalização desenfreada, terão que ser
ressuscitados para enfrentar esse desafio. A dispersão
40
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urbana, pelo menos em sua forma atual, não é favorável
ao desenvolvimento sustentável. O assentamento
compacto pode não representar a única, a melhor ou, em
alguns casos, sequer uma solução viável. A forma espacial
da expansão urbana, entretanto, precisa ser negociada de
maneira mais eficiente, mais eqüitativa e mais sensível aos
aspectos ambientais.

Políticas Realistas para a Expansão Urbana
“O [Terceiro] Fórum [Urbano] colocou grande ênfase
no planejamento como uma ferramenta para o
desenvolvimento urbano e a gestão ambiental, e como
meio de impedir o futuro crescimento das favelas”.
O que é necessário para trazer algum tipo de ordem à
expansão urbana de grande escala? As políticas podem ser
voltadas para: a) a migração rural-urbana; b) a distribuição
41

21

PREPARANDO PARA O FUTURO NA
BIG APPLE
1

A administração de Bloomberg na cidade de Nova Iorque
vem divulgando planos para tratar das necessidades de
médio e longo prazo de uma metrópole em crescimento.
Entre muitos outros projetos, está sendo desenvolvido
"um plano estratégico para o uso da terra" para lidar com
uma cidade cuja população projetada chega a 9 milhões
de pessoas. Entre as prioridades está a recuperação de
1.700 acres de terra poluída e a transformação dessas terras em locais ambientalmente saudáveis para escolas,
apartamentos e parques. Os planos envolvem também a
melhoria dos transportes, do abastecimento de água e do
saneamento, além de redução da poluição atmosférica.
A cidade usou o fato de não ter sido selecionada para
os Jogos Olímpicos de 2012 como um trampolim em
direção ao tipo de planejamento de longo prazo que governos locais raramente têm recursos ou visão para
desenvolver. O fato de Nova Iorque não poder anexar
cidades vizinhas gerou um incentivo para a realização de
mudanças de zoneamento e de reciclagem de terras a fim
de promover maior densidade demográfica. A iniciativa
está sendo conduzida pelo Escritório de Planejamento de
Longo Prazo e Sustentabilidade recentemente criado,
composto por membros de 15 órgãos da cidade, além de
cientistas, acadêmicos, ativistas de associações de bairro
e líderes trabalhistas.
Evidentemente, esses planos de longo prazo terão que
considerar explicitamente os possíveis efeitos do aquecimento global numa cidade onde hoje 8 milhões de
pessoas — e mais alguns milhões na grande conurbação
— vivem perto do nível do mar.
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de populações urbanas entre cidades; e c) o processo de
desenvolvimento urbano em cidades específicas.
Impedir a migração rural-urbana não somente é muito
difícil mas contraproducente (ver Capítulo 3). Poucas das
políticas dirigidas a alterar a distribuição da população entre
cidades tiveram sucesso. A abordagem que resta, portanto, é
a de se adotar uma postura proativa em relação à orientação
do crescimento futuro de cidades específicas:
"A principal questão para os tomadores de decisão do
setor público — nos níveis local, nacional e internacional —
não é se a expansão urbana ocorrerá ou não, mas qual sua
provável escala e o que precisa ser feito agora para se estar
adequadamente preparado para ela. . . . A mensagem é
bastante clara — as cidades dos países em desenvolvimento
devem dedicar-se a um planejamento sério para a expansão
urbana, incluindo planejamento para os locais onde essa
expansão seria mais facilmente acomodada, como prover e
pagar pela infra-estrutura necessária para acomodar e atender
à expansão projetada, e como isto pode ser feito com
impacto ambiental mínimo."
Dadas as implicações econômicas, sociais e ambientais
do explosivo e inevitável crescimento das populações
urbanas nos países em desenvolvimento, a ausência de uma
abordagem proativa coordenada é surpreendente. Essa falta
de atenção é produto de diversos fatores, incluindo os
curtos horizontes de planejamento dos políticos, a
relutância dos governos em aceitar a urbanização como uma
tendência positiva e em se preparar para a expansão urbana
ordenada, a preferência dos planejadores por grandes planos
ambiciosos e utópicos (que têm pouca chance de serem
executados), e o fato de que as organizações internacionais
não conseguem impulsionar essa agenda.
Em vez de realizar preparativos básicos e realistas para o
crescimento urbano, muitas autoridades simplesmente
esperam que, do nada, suas cidades superpopulosas parem
de crescer, ou empreendem planos que levam muitos anos
para serem concluídos e geralmente são arquivados logo
em seguida.
O crescimento inevitável das cidades e de seus arredores
periurbanos nos países em desenvolvimento demanda uma
abordagem coordenada e proativa (ver Caixa 21). Dentro do
marco geral, deve haver um novo conjunto de regimes
regulatórios realistas, eqüitativos e que possam se fazer
cumprir. Nesse processo, deve-se ter cuidados especiais com
as terras e bacias hidrográficas frágeis. A provisão de terra, a
infra-estrutura e os serviços para os pobres devem ser uma
preocupação-chave. A população local deve ser envolvida em
toda a discussão sobre o crescimento futuro a fim de
42
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22 UTILIZANDO AS FERRAMENTAS
DEMOGRÁFICAS
O campo da população é vital à compreensão das necessidades e à criação de soluções para as regiões urbanas.
Mesmo na ausência de uma entidade administrativa apropriada, que cubra uma região inteira, os formuladores de políticas
podem usar imagens de satélite e sistemas de informação
geográfica (SIG), aliados a dados demográficos, de modo a
fornecer informações precisas sobre o tamanho e a densidade
da população, e também sobre áreas de expansão, crescimento de favelas e sobre as necessidades de proteção ambiental.
No Equador e em Honduras, o UNFPA tem apoiado o
treinamento técnico pós-censo, de modo que os órgãos
locais possam melhorar a análise dos dados desagregados
do censo para fins de planejamento. Isso inclui a utilização
de dados da área de recenseamento, combinados a projeções populacionais simples para melhorar a estimativa de
demanda futura por vários tipos de serviços. Pequenos e
médios municípios e áreas descentralizadas de crescimento tendem a apresentar maior necessidade de apoio técnico
para aplicar tais ferramentas.
Tais dados podem ser usados juntamente com informações sobre altitude, inclinação, solos, cobertura do solo,
ecossistemas críticos e riscos de acidentes para identificar
áreas em que futuros assentamentos devem ser promovidos ou evitados. A fim de serem úteis no contexto de um
SIG, os dados censitários devem ser processados e disponibilizados com a maior desagregação espacial possível, de
modo que possam ser utilizados em uma variedade de
escalas, desde a regional até a local.

garantir direitos e aumentar a taxa de sucesso dos esforços
de planejamento. As discussões contidas no Capítulo 3 a
respeito das necessidades de terra dos pobres assumem
especial importância nesse contexto.
Solucionar as questões de terra no crescimento urbano
futuro, embora importante, é apenas um aspecto da
questão. Uma abordagem política e espacial mais ampla,
dentro de um universo de tempo mais longo, também é
necessária para tratar de outras questões organizacionais e
de sustentabilidade. A dispersão e a periurbanização
tendem a fragmentar o espaço urbano de maneiras
imprevisíveis, produzindo núcleos de diferentes tamanhos
e densidades, com uma variedade de problemas comuns
ou singulares. A solução não está tanto em prescrever a
densidade relativa de áreas urbanas, mas em uma boa
governança local, que possa guiar o desenvolvimento
urbano e produzir densidades populacionais apropriadas.
Na situação atual, a fragmentação do território urbano
gera ineficiência administrativa e problemas ambientais.

Os limites da administração de uma cidade raramente
coincidem com sua área real de influência. No caso de
cidades maiores, essa área geralmente se estende por subregiões vizinhas, que podem incluir cidades menores,
áreas periurbanas e rurais.
Sem algum tipo de entidade regional, a administração
de serviços-chave, como água e transporte, que atravessam
diferentes fronteiras, torna-se muito difícil. Da mesma
forma, a fragmentação quebra a proximidade requerida
por processos naturais. A fragmentação também torna
mais difícil a proteção de áreas ecologicamente frágeis ou a
regulamentação em favor da integridade ambiental. Do
ponto de vista técnico, tratar efetivamente as realidades
sociais e ambientais das regiões da cidade requer
informações e análises constantemente atualizadas, o que
não acontece na maioria das áreas urbanas (ver Caixa 22).
As cidades têm um impacto enorme sobre sua região
circunvizinha mas, na maioria dos casos, não tomam ou
não conseguem tomar responsabilidade por sua gestão.
As questões comuns entre núcleos dispersos de um sistema
urbano fragmentado demandam uma visão mais
abrangente. A degradação ambiental e a pobreza são parte
do contexto mais amplo de mudanças econômicas, sociais
e demográficas associadas à periurbanização. Devem ser
tratadas com esforços coordenados e proativos.
A pergunta-chave, portanto, é: “Quem irá tomar a
iniciativa em um mundo urbano marcado por esses
processos de crescimento”? A sugestão feita aqui é a de que
se deve abordar a organização e a regulamentação dos
processos espaciais que afetem o bem-estar social e
ambiental a partir de uma perspectiva regional, e não de
uma perspectiva estritamente urbana. O conceito de
"cidades-regiões" é útil nessa nova ordem social, econômica
e política. Fornece um ponto de partida facilmente
compreensível, defendendo uma abordagem mais
coordenada e mais eficaz para o enfrentamento dos
crescentes problemas de expansão de áreas urbanas e
periurbanas, e em favor da população urbana pobre como
elemento essencial e dinâmico do desenvolvimento urbano.
É importante que a cidade-região seja considerada não
como uma outra entidade supralocal, o que a tornaria
ainda menos acessível para as populações pobres, mas como
uma forma de cooperação e negociação entre governos
locais adjacentes com diferentes necessidades e prioridades.
Isso é obviamente necessário para atender às necessidades
básicas da população, gerir recursos naturais e resíduos, e
tratar de todas as outras complicações resultantes da
expansão urbana acelerada e não regulamentada.
46
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Urbanização e sustentabilidade
no século XXI

5

É particularmente irônico que a batalha pela conservação dos ecossistemas saudáveis
restantes no mundo não será vencida ou perdida nas florestas tropicais ou nos recifes
de coral ameaçados, mas nas ruas das paisagens menos naturais do planeta.

1

Cidades: Ônus ou Bônus?
Preservar os direitos de nossos filhos e netos à saúde e à felicidade depende muito
do que fizermos hoje com relação às mudanças ambientais globais. A luta por um
futuro ambiental sustentável está sendo travada principalmente nas cidades do
mundo. As cidades concentram muitos dos principais problemas ambientais da
Terra: crescimento populacional, poluição, degradação de recursos e geração de
resíduos. Paradoxalmente, as cidades encerram também nossa melhor possibilidade
de um futuro sustentável.
A concentração urbana não precisa agravar os problemas ambientais. Estes são
devidos primeiramente a padrões insustentáveis de produção e consumo e gestão
urbana inadequada. As localidades urbanas na verdade oferecem as melhores
possibilidades de sustentabilidade a longo prazo, a começar pelo fato de
concentrarem metade da população do planeta em menos de 3% de seu território.
Conforme sugerido no Capítulo 4, a dispersão da população e das atividades
econômicas provavelmente agravaria os problemas, não os melhoraria. A adoção de
abordagens corretas em antecipação ao crescimento urbano pode também impedir
muitos dos problemas ambientais ligados à urbanização.
Do ponto de vista demográfico, assentamentos densos não apenas têm maior
capacidade do que áreas rurais para absorver sustentavelmente grandes populações,
mas a urbanização em si é um poderoso fator no declínio da fecundidade. A
urbanização oferece poucos incentivos e muitas desvantagens para famílias grandes.
A urbanização, entretanto, não trará automaticamente benefícios para a
sustentabilidade: eles requerem cuidadosa preparação e fomento. O capítulo
anterior mostra isso em relação à organização interna das cidades. Este capítulo
analisa como as cidades afetam e são afetadas por problemas ambientais globais.
Adotando Uma Visão Mais Ampla
Muito já está sendo feito em nível local para tornar as cidades mais habitáveis e
ambientalmente amigáveis. As cidades podem aprender umas com as outras e
compartilhar as experiências positivas para benefício mútuo. No entanto, encontrar
soluções locais para os problemas atuais não é suficiente, dada a rápida duplicação
2

3

▼

Faixa de pedestres bastante movimentada em Tóquio, Japão.
© Mark Henley/Panos Pictures
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forma compatível com os riscos relacionados ao clima. De
da população urbana de países em desenvolvimento numa
forma inversa, as ações voltadas para questões globais de
era de globalização econômica. As estratégias locais terão
longo prazo podem contribuir para a resolução de
que ser integradas a um marco temporal e espacial mais
problemas ambientais mais imediatos e mais locais.
inclusivo para tratar problemas mais amplos e assegurar a
sustentabilidade a longo prazo.
Uma Visão Além do Nível Local
O conceito de mudanças ambientais globais (sigla em
inglês GEC – Global Environmental Change) fornece tal
As áreas urbanas dependem de recursos naturais para o
marco. As mudanças ambientais globais são a soma de
abastecimento de água, alimentos, materiais de
uma diversidade de desafios ambientais locais, nacionais
construção, energia e descarte de resíduos. Por sua vez, a
ou regionais. Denotam também os impactos desses
urbanização transforma paisagens e ecossistemas tanto
desafios, como por exemplo, mudanças na temperatura e
locais quanto distantes.
nos regimes de precipitação,
As megacidades atraem a atenção por
que poderiam aumentar a
seu tamanho e dominação econômica.
Os formuladores de políticas devem
freqüência de inundações e
Entretanto, cidades pequenas e médias,
secas, aumentar o nível do mar,
que atualmente abrigam mais da metade
estar cientes de que suas decisões locais
ou influenciar a propagação de
da população urbana do mundo, e que
têm efeitos abrangentes e que as
doenças e espécies invasivas.
vão continuar a ocupar um papel
mudanças climáticas ou de ecossistemas predominante, enfrentam desafios e
As áreas urbanas tanto
contribuem para as mudanças
podem ter um impacto local. Ambos os pressões similares.
ambientais globais, por meio
Duas questões em particular ilustram
aspectos requerem mais informação e
do consumo de recursos, do
a interação entre a urbanização e os
uma visão de mais longo prazo.
uso da terra e da produção de
recursos naturais, e sua interação com as
resíduos, quanto sofrem seus
mudanças ambientais globais. A primeira,
impactos. As conseqüências plenas das mudanças
a mudança no uso da terra e na cobertura vegetal, já foi
ambientais globais só serão sentidas a médio e longo
discutida em algum detalhe no Capítulo 4. O presente
prazo. Por causa dessa defasagem, as áreas urbanas são
capítulo investiga mais a fundo o impacto da mudança e
freqüentemente ignoradas e problemas ambientais mais
da variabilidade climáticas.
prementes, como o abastecimento de água, o saneamento
Mudanças na Cobertura Vegetal
e o descarte de resíduos, acabam por tomar precedência.
Contudo, os formuladores de políticas devem estar
A rápida expansão de áreas urbanas provoca mudanças na
cientes de que suas decisões locais têm efeitos abrangentes e
cobertura vegetal e causa a perda de habitat. O Capítulo 4
que as mudanças climáticas ou de ecossistemas podem ter
analisou como a combinação de crescimento da população
um impacto local. Ambos os aspectos requerem mais
urbana, redução das densidades demográficas e
informação e uma visão de mais longo prazo. As decisões
periurbanização poderia converter grandes áreas de terra
tomadas hoje sobre fontes de energia, sistemas de
valiosa para usos urbanos em décadas futuras.
transporte e planejamento espacial terão um impacto, a
Os desafios ambientais derivados da conversão de
longo prazo, sobre os processos biofísicos regionais e globais
ecossistemas naturais e agrícolas em áreas de uso urbano
que contribuem para as mudanças ambientais globais. A
têm implicações importantes para o funcionamento de
solução dos problemas atuais pode ajudar a mitigar os
sistemas globais. O grau de seriedade desses desafios
impactos das mudanças ambientais globais — mas somente
depende de como e em que direção as localidades urbanas
se as interações entre problemas urbanos locais e processos
irão se expandir. Depende ainda mais dos padrões de
regionais e globais forem explicitamente consideradas.
consumo impostos pelas populações urbanas.
Essa abordagem e esse planejamento integrados
As "pegadas ecológicas” das cidades espalham-se para
podem aumentar a resiliência de áreas urbanas aos
muito além da vizinhança imediata das cidades,
choques derivados das mudanças ambientais globais. Por
particularmente em países desenvolvidos. O aumento das
exemplo, pode ajudar a preservar ecossistemas saudáveis
rendas e do consumo em áreas urbanas conduz a uma
ou assegurar que novos sistemas de transporte,
crescente pressão sobre os recursos naturais, provocando
suprimento de água e de energia sejam construídos de
mudanças no uso do solo e na cobertura vegetal em suas
4

5
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zonas de influência, às vezes sobre vastas áreas. Isso
geralmente causa perdas muito maiores de habitat e de
serviços de ecossistemas do que a própria expansão urbana.
Por exemplo, as florestas tropicais em Tabasco foram
destruídas para dar lugar à criação de gado, em resposta à
crescente demanda por carne na Cidade do México, a 400
quilômetros de distância. O aumento de demanda de soja
e carne em áreas urbanas na China, acrescida à demanda
do Japão, dos Estados Unidos e da Europa, está
acelerando o desmatamento na Amazônia brasileira.
O conceito da "pegada ecológica", usado para
descrever essa expansão do perímetro do consumo
urbano, é agora bastante familiar. Mas muitos deduzem
daí que a concentração urbana em si é o problema, e não
o consumo por um grande número de pessoas mais ricas
ou menos ricas. Isso é incorreto. Evidentemente, os
centros urbanos de países pobres não têm a mesma
pegada que os dos países desenvolvidos.
6

7

O conceito de transição ambiental expõe as diferenças
entre cidades de países de renda alta e baixa. Nas cidades
dos países mais pobres, os problemas ambientais são
locais e afetam, em sua maior parte, a saúde, por causa
da água e do saneamento inadequados, da baixa
qualidade do ar (dentro e fora de domicílios) e do
limitado ou inexistente descarte de resíduos. À medida
que as rendas médias aumentam, esses problemas
imediatos deixam de ser tão prementes, mas as mudanças
nas atividades produtivas e nos padrões de consumo
aumentam o impacto em áreas rurais circunvizinhas. Em
cidades mais ricas, os impactos locais e regionais têm
geralmente decrescido em função da ampliação da
regulamentação ambiental, de investimentos no
tratamento de resíduos e controle da poluição, e de
mudanças na base econômica, de atividades industriais
para serviços. Mas, a riqueza aumenta o impacto sobre o
ônus ambiental global, como a mudança climática.
8

▼ Crianças afegãs refugiadas oferecem mão-de-obra barata em depósito de pneus usados em Peshawar, Paquistão.
© Thomas Dworzak/Magnum Photos
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de energia advindo do transporte de materiais exógenos e
do aproveitamento de um único projeto de construção em
uma variedade de ambientes e condições climáticas, sem
consideração à sua eficiência energética. Em alguns lugares,
a energia é muito barata para motivar projetos eficientes
em termos de aproveitamento desse recurso; em outros
casos, os construtores ignoram os custos, uma vez que os
preços de venda não refletem as futuras economias geradas
por uma maior eficiência energética.
O uso de novas formas arquitetônicas e urbanas,
novos materiais e inovações, como o ar condicionado,
aumentou os custos de energia e a contribuição das
cidades para as emissões de gás de efeito estufa. Os
avanços tecnológicos permitiram, ainda, o rápido
crescimento das cidades em lugares antes considerados
inabitáveis. Por exemplo, a cidade norte-americana de

A questão da água é particularmente relevante nesta
discussão. As cidades dependem de uma fonte garantida
de água, o que gera uma demanda significativa por fontes
globais de água potável. As cidades já competem com
demandas muito maiores, vindas da agricultura, por
escassos recursos hídricos em algumas regiões, como o
sudoeste dos Estados Unidos, o Oriente Médio, a África
do Sul, partes da Ásia Central e do Sahel. Em casos
extremos — por exemplo, o sistema de Cutzmala que
abastece a Cidade do México —, comunidades inteiras
são inundadas ou relocadas para dar lugar à criação de
infra-estrutura de abastecimento de água. Essa situação
será vista em escala monumental se a China completar o
Desvio Sul-Norte de Águas. Em última instância, a
demanda das cidades pelas fontes de água disponíveis
ainda ultrapassa a dos usuários rurais e agrícolas.
As áreas urbanas podem afetar os recursos hídricos e o
ciclo hidrológico de duas outras maneiras significativas:
primeiramente, com a expansão das estradas,
estacionamentos e outras superfícies impermeáveis, que
poluem o escoamento superficial (runoff) e reduzem a
absorção de águas pluviais e o reabastecimento dos
aqüíferos; e, segundo, através das usinas hidroelétricas de
grande porte usadas no abastecimento urbano de energia.
Esses exemplos ilustram as complexidades na abordagem
dos impactos das cidades no sistema biofísico e destacam a
necessidade de uma perspectiva ampla e integrada.
9

10

11

Mãe carrega criança por ruas imundas em Porto Príncipe, Haiti.
Um dos lugares mais pobres do Hemisfério Ocidental,
não dispõe de serviço de coleta de lixo.

▼

Cidades e Mudança Climática
A mudança climática e suas ramificações em processos
urbanos cobrem um amplo leque de questões. Os
desastres naturais relacionados ao clima estão aumentando
em freqüência e magnitude. Suas conseqüências
dependerão de diversos fatores, incluindo a resiliência e a
vulnerabilidade das populações e dos lugares.
As condições climáticas sempre deram forma ao meio
ambiente construído. Desde os anos 50, entretanto, os
padrões tradicionais adaptados às condições climáticas locais
estão sendo cada vez mais abandonados. A globalização e o
rápido desenvolvimento tecnológico tendem a promover
um desenho arquitetônico e urbano homogeneizado,
independentemente das condições naturais. Essa arquitetura
padronizada é acompanhada por um aumento no consumo

© Melanie Stetson Freeman/Getty Images
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Phoenix cresceu graças à projetos de engenharia que
têm menos possibilidade de se adaptar. Eles já sofrem
desviaram água do rio Colorado; a água da cidade de
com uma variedade de problemas associados à pobreza e à
Riyadh, na Arábia Saudita, vem em sua maior parte de
desigualdade. A mudança climática irá agravá-los. Por
usinas de dessalinização.
exemplo, nas áreas pobres, a ausência de serviços de saúde
A forma e a função urbanas também ajudam a definir
e outros serviços, combinada a superlotação,
a natureza das interações entre as cidades e a mudança
abastecimento insuficiente de água e saneamento
climática local. Por exemplo, o "efeito da ilha de calor
inadequado geram condições ideais para a proliferação de
urbano" resulta dos impactos de diferentes usos da terra
doenças respiratórias e intestinais, e para a multiplicação
em áreas urbanas, criando microclimas e conseqüências
de mosquitos e outros vetores de doenças tropicais, como
para a saúde.
malária, dengue e febre amarela. As mudanças na
O efeito da ilha de calor é definido como um
temperatura e na precipitação podem facilitar a
aumento das temperaturas do núcleo urbano em relação
disseminação de doenças em áreas previamente não
às áreas circunvizinhas. O tamanho do centro urbano, o
afetadas e aumentar sua disseminação em áreas já afetadas.
tipo de urbanização, a forma, função e uso da terra
As mudanças climáticas e nos ciclos da água poderiam
urbana, todos contribuem para
afetar o abastecimento, a distribuição e
tal efeito. À medida que vilarejos
a qualidade da água em áreas urbanas,
Os impactos da mudança climática no
crescem e se tornam pequenas
com conseqüências significativas para a
cidades, e depois cidades maiores,
propagação de doenças transmitidas
abastecimento urbano de água serão
sua temperatura média aumenta
através da água.
provavelmente dramáticos. Muitos
entre 2°C e 6°C em relação à da
Os impactos da mudança climática
países
pobres
já
enfrentam
deficiências
área rural circunvizinha.
no abastecimento urbano de água serão
provavelmente dramáticos. Muitos
As formas e os projetos
acumuladas de abastecimento,
países pobres já enfrentam deficiências
urbanos que negligenciam as
distribuição e qualidade da água, mas
acumuladas de abastecimento,
condições climáticas locais e
a mudança climática provavelmente
distribuição e qualidade da água, mas a
perdem os efeitos de refrigeração
mudança climática provavelmente
das áreas verdes tendem a agravar
agravará essas dificuldades.
agravará essas dificuldades. O recente
o efeito da ilha de calor. As
relatório do Painel Intergovernamental
cidades de países pobres nos
sobre Mudança Climática destaca que as cidades em
trópicos são particularmente afetadas.
regiões mais secas, como Karachi no Paquistão e Nova
O acelerado crescimento urbano, combinado aos
Deli na Índia, serão particularmente afetadas.
potentes impactos da variabilidade climática e mudança
climática, provavelmente terá graves conseqüências sobre
Pobreza e Vulnerabilidade a Desastres Naturais
a saúde ambiental nos trópicos (causando, por exemplo, o
As cidades são altamente vulneráveis a crises e desastres
estresse térmico e o acúmulo de ozônio troposférico), o
naturais: desabastecimento repentino, sérios problemas
que pode afetar a economia urbana (por exemplo, a
ambientais ou grandes catástrofes podem levar
produtividade da força de trabalho e de atividades
rapidamente a sérias emergências. As conseqüências de
econômicas) e a organização social.
tais crises são multiplicadas por administração e
Em um círculo vicioso, a mudança climática aumentará
planejamento mal coordenados.
a demanda de energia para o condicionamento de ar em
Os desastres naturais tornaram-se mais freqüentes e
áreas urbanas e contribuirá para o efeito da ilha de calor
mais severos durante as duas últimas décadas, afetando
por meio da poluição térmica do ar. A poluição térmica do
várias cidades grandes (ver Figura 7). O Programa das
ar, o smog e o ozônio superficial não são fenômenos apenas
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) relata
urbanos; afetam também áreas rurais circunvizinhas,
que, entre 1980 e 2000, 75% da população total do
reduzindo a produtividade agrícola, aumentando os riscos
mundo vivia em áreas afetadas por algum desastre
para a saúde e gerando furacões e tempestades.
natural. Em 1999, houve mais de 700 grandes desastres
A saúde humana nas áreas urbanas também pode
naturais, causando mais de US$ 100 bilhões em perdas
sofrer em conseqüência da mudança climática,
econômicas e milhares de vítimas. Mais de 90% dos
especialmente nas áreas urbanas pobres, cujos habitantes
12

15

13

14
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óbitos decorrentes de desastres naturais em todo o
mundo ocorreram em países pobres.
Os impactos das mudanças ambientais globais,
particularmente os riscos relacionados ao clima, afetam
desproporcionalmente as populações pobres e
vulneráveis — moradores de favelas e de invasões nas
encostas, em áreas mal drenadas ou baixadas litorâneas.
Por exemplo, décadas de assentamentos informais
nas encostas em torno de Caracas, Venezuela,
contribuíram para o impacto devastador das repentinas
inundações e deslizamentos de terra em dezembro de
1999, que mataram 30 mil pessoas e afetaram quase
meio milhão de pessoas. O impacto do furacão Katrina
em Nova Orleans, Estados Unidos (Caixa 23), mostra
17

18

que os países desenvolvidos tampouco estão imunes a
tais desastres.
A seca, as inundações e outras conseqüências da
mudança climática podem também modificar padrões de
migração entre áreas rurais e urbanas, ou dentro de áreas
urbanas. Por exemplo, as severas inundações na bacia de
Yangtze, China, em 1998 e 2002, deflagradas por uma
combinação de variabilidade climática e mudanças na
cobertura vegetal causadas pelo homem, deslocaram milhões
de pessoas, principalmente agricultores de subsistência e
habitantes de vilarejos. Exemplos similares podem ser vistos
na Índia, no México e em outros países em desenvolvimento.
Muitos dos chamados "refugiados ambientais" nunca voltam
às áreas rurais de onde foram deslocados.

Figura 7: As Grandes Cidades e os Atuais Perigos Relacionados ao Clima

A linha pontilhada representa aproximadamente a Linha de Controle em Jammu
e Caxemira, acordada entre a Índia e o Paquistão. Não há consenso entre as partes
a respeito do status final de Jammu e Caxemira. As fronteiras mostradas neste mapa
não implicam endosso ou aceitação oficial das Nações Unidas.

Fonte: de Sherbinin, A., A. Schiller, e A. Pulsipher. A ser publicado. "The Vulnerability of Global Cities to
Climate Hazards.” Environment and Urbanization.

60

C A P Í T U LO 5 : U R B A N I Z A Ç Ã O E S U S T E N TA B I L I D A D E N O S É C U LO X X I

relatorio_smp07_04:relatorio

16/5/2007

11:48

Page 61

Elevação do Nível do Mar: Uma Questão de
Quando e Quanto?
Um dos alarmantes cenários da mudança climática é seu
impacto na elevação do nível do mar e suas potenciais
conseqüências para áreas urbanas litorâneas. As zonas
costeiras sempre concentraram populações e atividades
econômicas devido a seus recursos naturais e
oportunidades de negócios. Muitas das maiores cidades
do mundo situam-se em zonas costeiras ou próximas à foz
de grandes rios. As áreas urbanas e rurais de ecossistemas
costeiros são as mais densamente povoadas do mundo.
Essas populações, especialmente quando concentradas
em grandes áreas urbanas dentro de ricas zonas ecológicas,
podem representar uma pressão sobre os ecossistemas
19

litorâneos, muitos dos quais já estão sob estresse. Tais áreas
correm um risco cada vez maior de serem afetadas por
perigos como a elevação do nível do mar e tempestades
mais severas induzidas pela mudança climática.
A elevação do nível do mar, especialmente se
combinada com eventos climáticos extremos, inundaria
grande parte dessas áreas. Também introduziria água
salgada na água potável da superfície e dos aqüíferos,
afetando o abastecimento de água das cidades,
modificando ecossistemas críticos que fornecem serviços
ecológicos e recursos naturais às áreas urbanas.
Provocaria, ainda, inevitável migração para outras áreas
urbanas. Os assentamentos litorâneos em países de baixa
renda seriam mais vulneráveis, e os grupos de baixa renda
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1

23 O DESASTRE DO KATRINA EM NOVA ORLEANS
O furacão Katrina passou pela Costa do Golfo dos Estados
Unidos em 29 de agosto de 2005. Matou mais de 2.800
pessoas, destruindo vidas, casas e deixando centenas de
milhares de sobreviventes desabrigados. Cerca de 9,7 milhões de pessoas no Alabama, em Louisiana e no Mississipi
vivenciaram a força do furacão. O Katrina teve seus maiores
efeitos na cidade de Nova Orleans e no litoral do Estado de
Mississipi, mas causou devastação em um raio de 160
quilômetros do centro da tempestade, ao longo de grande
parte das áreas norte e central da Costa do Golfo.
Nos três estados mais fortemente atingidos pela tempestade, aproximadamente 4,9 milhões de pessoas vivem
em áreas costeiras, o equivalente a 41% da população.
Aproximadamente 3,2 milhões de pessoas vivem em
áreas de inundação efetiva ou iminente. As populações
pobres foram as mais afetadas pelo furacão. Os afrodesce n d e n t e s e o s i d o s o s e ra m o s q u e t i n h a m m a i o r
probabilidade de residirem nas áreas inundadas e de morrer em conseqüência da inundação, se comparados com
brancos não idosos.

que vivem em áreas de planícies aluviais seriam os mais
vulneráveis de todos.
A primeira avaliação sistemática dessas questões
mostra que as zonas costeiras de baixa altitude (sigla em
inglês LECZ – Low Elevation Coastal Zones) atualmente
representam somente 2% da área de terra do planeta, mas
abrigam 13% de sua população urbana. Apesar dos
níveis mais baixos de urbanização, a África e a Ásia têm
proporções muito maiores de suas populações urbanas em
zonas litorâneas do que a América do Norte ou a Europa
(ver Tabela 1).
Tais diferenças refletem a herança colonial da África e
da Ásia, onde as principais cidades cresceram como portos
e pólos de exportação de matérias-primas. A Ásia se
destaca, uma vez que contém aproximadamente três
quartos da população global e dois terços de sua
população urbana em zonas costeiras de baixa altitude.
A concentração de grandes assentamentos em zonas
costeiras de baixa altitude é impressionante: 65% das
cidades com mais de 5 milhões de habitantes se
encontram nessas zonas, e apenas 13% delas têm menos
de 100 mil habitantes.
Dadas as ameaças reais e crescentes da mudança
ambiental global em zonas costeiras de baixa altitude, a
continuação dos padrões atuais de crescimento urbano é
preocupante. A partir de uma perspectiva ambiental, o

desenvolvimento costeiro descontrolado provavelmente
danificará ecossistemas frágeis e importantes, assim como
outros recursos. Ao mesmo tempo, o assentamento costeiro,
particularmente nas baixadas, provavelmente exporá os
habitantes aos perigos relacionados ao mar, os quais tendem
a se tornar mais sérios com as mudanças climáticas.
A persistência dos atuais padrões de urbanização atrairá
ainda mais pessoas para as zonas costeiras de baixa altitude.
Em particular, o crescimento econômico voltado para a
exportação na China tem sido associado à intensa migração
para o litoral (ver Figura 8). Bangladesh, apesar de suas taxas
mais baixas de crescimento econômico e de urbanização,
também está experimentando um marcado deslocamento da
população para zonas costeiras de baixa altitude.
A proteção dos residentes de áreas litorâneas contra os
riscos relacionados à mudança climática requereria planos
de mitigação e a emigração das zonas costeiras de baixa
altitude. Exigiria também a modificação das formas
prevalecentes de assentamento costeiro.
Tais intervenções seriam evidentemente mais fáceis em
novas áreas urbanas. Seria crucial evitar políticas que
venham a favorecer o desenvolvimento costeiro e impor
uma gestão mais efetiva da zona costeira. Entretanto, tais
medidas requerem visão, compromisso e um longo tempo
de preparação.
Tabela 1: Percentagem de população e de área de terra em
zonas costeiras de baixa altitude, por Região, 2000
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População e área de terra em zonas
costeiras de baixa altitude, por Região, 2000
Região

População
População
Total
Urbana (%)
(%)

Terra
Total
(%)

Terra
Urbana
(%)

África

7

12

1

7

Ásia

13

18

3

12

Europa

7

8

2

7

América Latina

6

7

2

7

Austrália e
Nova Zelândia

13

13

2

13

América do Norte

8

8

3

6

Pequenos Estados
Insulares

13

13

16

13

Mundo

10

13

2

8

21
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Fonte: McGranahan, G., D. Balk e B. Anderson. A ser publicado. “The Rising Risks of
Climate Change: Urban Population Distribution and Characteristics in Low Elevation
Coastal Zones”. Environment and Urbanization.

C A P Í T U LO 5 : U R B A N I Z A Ç Ã O E S U S T E N TA B I L I D A D E N O S É C U LO X X I

relatorio_smp07_04:relatorio

16/5/2007

11:48

Page 63

Vítimas do Furacão Katrina em Nova Orleans, Estados Unidos, tentam salvar alguns de seus pertences mais valiosos.

▼

© Jez Coulson/Panos Pictures

Assim, é de considerável importância planejar o futuro
com base em informações e análises de qualidade.
Infelizmente, as considerações ambientais ainda não têm
tido muita influência na orientação dos padrões de
assentamento. Alterar esses padrões exigiria uma
abordagem proativa, que é raramente encontrada dada a
prioridade conferida ao crescimento econômico. Isso, por
sua vez, requererá conscientização e advocacy.

Adaptação à mudança climática
Outras interações com o clima podem até não ter as
dramáticas conseqüências dos desastres naturais; no
entanto, têm conseqüências significativas para a vida e as
funções urbanas. Por exemplo, as mudanças nas
temperaturas médias e extremas, ou na intensidade e na
duração das estações, podem ter influência significativa
sobre outros aspectos, como atividades econômicas (por
exemplo, o turismo); produtividade dos trabalhadores;
uso do espaço urbano para a interação social; índice de

conforto; abastecimento, distribuição e qualidade da água;
além de demanda de energia.
A ampla gama de tais impactos em áreas urbanas deve
gerar respostas de adaptação que sejam apropriadas às
condições e aos recursos locais. A adaptação à geografia
física local e às condições climáticas tem impacto
significativo nos tipos de construção e sobre a maneira
como as áreas urbanas são construídas. A adaptação aos
ciclos biofísicos também modifica o uso da terra em áreas
urbanas e define a maneira como uma cidade cresce.
Apesar do crescente conhecimento sobre essas questões,
ainda nos falta uma perspectiva detalhada sobre como a
mudança climática contribui para dar forma ao meio
ambiente construído, ou sobre como o meio ambiente
construído deve se adaptar às prováveis mudanças nos
regimes de temperatura e precipitação existentes.
As instituições desempenham um papel significativo de
apoio a sistemas urbanos para que possam adaptar-se às
conseqüências negativas das mudanças ambientais globais
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Figura 8: China: Região Costeira do Mar Amarelo

BEIJING

TIANJIN

Extensões Urbanas, por
Tamanho da População, 2000
5 - 100 Mil
100 - 500 Mil
500 Mil - 1 Milhão
1 Milhão - 5 Milhões
+5 Milhões
Zona Costeira
de Baixa Altitude
Nota: a camada de zonas costeiras de
baixa altitude está semitransparente para
exibir as camadas subjacentes. Por isso, a
cor azul não está uniforme

SHANGHAI
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e lidar com tais questões. Por exemplo, a criação de redes
internacionais de cidades é uma nova e promissora
tendência em relação às questões ambientais urbanas.
Essas redes procuram facilitar a troca de informação e de
treinamento em nível local no que diz respeito a questões
urbanas e ambientais, e podem também tornar-se
politicamente relevantes em momentos críticos.
22

Fonte: McGranahan, G., D. Balk, e B. Anderson. A ser publicado. “The Rising Tide:
Assessing the Risks of Climate Change and Human Settlements in Low Elevation
Coastal Zones”. Environment and Urbanization 19 (1).
Nota: Os riscos representam uma classificação cumulativa baseada nos riscos de
ciclones, enchentes, deslizamentos de terra e secas.

Ações Locais, Conseqüências Globais:
Mudança Global, Impacto Local
Este capítulo propõe que a sustentabilidade urbana de
longo prazo depende da capacidade dos formuladores de
políticas para adotar uma visão mais ampla da utilização
do espaço e associar os desenvolvimentos locais a suas
conseqüências globais.
Uma perspectiva mais ampla favorece a eficácia das
ações locais e promove a sustentabilidade a mais longo
prazo. Por exemplo, o planejamento local para o
desenvolvimento costeiro requer, no mínimo, uma visão
mais ampla que conecte os planos econômicos
propostos a temas como os aspectos espaciais, o uso da
terra, taxas e características do crescimento
demográfico, necessidade de habitação e serviços das
pessoas pobres, infra-estrutura, eficiência energética e
descarte de resíduos.
Precisamos, também, de uma visão que seja inspirada
pelas preocupações ambientais globais, a fim de evitar
danos a ecossistemas frágeis e outros recursos. As
perspectivas locais e globais, assim como a informação
de qualidade, devem determinar a direção do
crescimento futuro das cidades.
As questões urbanas oferecem oportunidades únicas
de se traduzir a pesquisa científica em políticas
concretas. Envolvem um grande número de interessados
em vários níveis – nacional, municipal, de bairro e de
domicílio –, incluindo governos, o setor privado e a
sociedade civil. Dada a crescente atenção por parte de
diversas organizações internacionais e governos nacionais
e locais, aumentar a conscientização global a partir do
contexto urbano local deve se tornar mais fácil.
As áreas urbanas são também tipicamente mais ricas
do que as áreas rurais e, conseqüentemente, têm mais
facilidade de conseguir financiamento local para grandes
projetos. A efetividade dessas iniciativas dependerá da
adoção de uma postura mais proativa, inspirada pela
visão das ações necessárias no presente, para garantir a
sustentabilidade a longo prazo.
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6

Uma Visão para um Futuro
Urbano Sustentável: Políticas,
Informação e Governança
A gestão do crescimento urbano tem se tornado um dos mais importantes desafios
do século XXI.

1

A urbanização oferece oportunidades significativas para a redução da pobreza e
da desigualdade de gênero, assim como para a promoção do desenvolvimento
sustentável. No entanto, sem uma preparação efetiva para o enorme aumento no
número de pessoas pobres, as favelas se multiplicarão e as condições de vida
continuarão a se deteriorar. Da mesma forma, se as cidades persistirem na expansão
descontrolada de perímetros urbanos, no uso indiscriminado dos recursos e no
consumo irracional, sem consideração aos danos ecológicos, os problemas
ambientais associados às cidades continuarão a piorar.
Como as cidades podem evitar a calamidade e fazer bom uso de suas oportunidades?
Cada vez mais, espera-se que a resposta seja a melhor governança urbana.
O termo "governança urbana", anteriormente igualado a gestão urbana, veio a
ser compreendido englobando tanto a responsabilidade do governo como o
engajamento da sociedade civil. Geralmente, se refere a processos por meio dos
quais os governos locais urbanos — em parceria com outros órgãos públicos e
diferentes segmentos da sociedade civil — respondem eficazmente às necessidades
locais de maneira participativa, transparente e responsável.
A boa governança certamente será essencial para nosso futuro urbano,
entretanto, suas preocupações e horizontes de planejamento devem estender-se além
das necessidades atuais. Em muitas nações em desenvolvimento, os problemas
urbanos atuais são apenas o começo. Com a continuação da globalização, o imenso
crescimento urbano futuro é inevitável e necessário, mas a maneira como se dará
esse crescimento fará toda a diferença. As cidades precisam de uma estratégia de
longo prazo para a mudança prevista na distribuição espacial da população.
Este relatório tem insistido que respostas eficazes ao desafio urbano devem
também incluir uma dimensão espacial nessa visão de mais longo prazo. Portanto,
integrar as questões sociais e ambientais do crescimento urbano a uma visão mais
ampla de tempo e espaço é fundamental para a sustentabilidade.
Diversos processos afetarão o exercício da governança urbana. Todos ressaltam a
responsabilidade de governos locais, tradicionalmente o elo mais fraco do setor público.
Primeiramente, a natureza cada vez mais globalizada das relações econômicas
está deslocando parte do comércio e da produção, e, assim, do crescimento
2

3

▼

Esta rua em Beirute, Líbano, com vista para o Mediterrâneo, oferece comércio,
lazer, e, neste dia, momentos de serenidade ao entardecer.
© Paolo Pellegrin/Magnum Photos
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econômico, para fora das grandes cidades. Os governos
locais empreendedores têm a opção de potencializar suas
vantagens comparativas e de localização e, dessa forma,
ajudar empresas locais a atrair investimento estrangeiro
direto para suas cidades.
Segundo, na maioria dos países em desenvolvimento,
os governos nacionais estão delegando alguns de seus
poderes e autoridade de levantamento de receitas aos
governos locais. Isso abre novas oportunidades para
governos locais desempenharem um papel mais ativo no
desenvolvimento social e econômico.
Em terceiro lugar, fatores como a maior atenção aos
direitos humanos e a ascensão da sociedade civil, junto

com movimentos de democratização e o pluralismo
político, concederam mais responsabilidade a instituições
de nível local em muitos países. Essa tendência de
democratização ajuda a fortalecer a governança urbana, ao
aumentar a participação popular e responsabilizar a
administração local.
Finalmente, essas tendências de localização e
descentralização tornam-se mais importantes uma vez que
metade de todo o crescimento demográfico urbano está
ocorrendo em localidades menores. Elas têm a vantagem
de maior flexibilidade na hora da tomada de decisões
sobre questões críticas, como o uso da terra, infraestrutura e serviços, e são mais propícias à participação
popular e à supervisão política. Por outro lado,
tendem a uma escassez de recursos e fundos.
Também faltam a essas localidades informações
essenciais e a capacidade técnica para utilizá-las.
A dimensão do desafio gerado por essas
tendências convergentes está clara: há muito a
ser feito a fim de transformar o potencial da
urbanização em realidade. Para se fazer isso é
preciso uma visão mais ampla. As localidades
menores, em particular, precisam de ajuda. Essas
questões serão o assunto da próxima seção.
4

O Que Podemos Fazer?
As organizações internacionais, incluindo o
UNFPA e a UN-Habitat, podem fazer pelo
menos três coisas para ajudar os governos
nacionais e locais, assim como os movimentos
da sociedade civil, a promover um futuro
melhor para as cidades e seus habitantes no
mundo em desenvolvimento.
Primeiramente, podem ajudar a produzir
mudanças necessárias na visão relativa às
políticas, influenciando planejadores e
formuladores de políticas nos países em
desenvolvimento a aceitar o crescimento
urbano como inevitável e a adotar abordagens
mais proativas e criativas. Essas abordagens
devem potencializar, e não desestimular, os
esforços de indivíduos e grupos pobres que
buscam moradia e meios de vida mais seguros,
saudáveis e rentáveis em centros urbanos.
▼

Monge Budista usa um caixa eletrônico
em Chiang Mai, Tailândia.
© Martin Roemers/Panos Pictures
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Segundo, podem ajudar a indicar um caminho
melhor rumo à redução das taxas de crescimento
urbano, proporcionando, assim, mais espaço de
manobra aos formuladores de políticas para tratar dos
problemas urbanos. O principal componente desse
crescimento nos países em desenvolvimento atualmente
— o crescimento vegetativo — pode ser enfrentado de
maneira mais efetiva por meio da redução da pobreza,
promoção dos direitos das mulheres e melhoria dos
serviços de saúde reprodutiva.
Em terceiro lugar, as organizações internacionais
podem ajudar formuladores de políticas e diferentes
segmentos da sociedade civil a tomar decisões mais
acertadas a respeito do futuro urbano, incentivando-os a
gerar e usar informações sociodemográficas de qualidade.

Uma Visão para o Futuro Urbano
Abordar eficazmente o crescimento urbano previsto
requererá mentes abertas. As evidências apontam
claramente para a necessidade de formuladores de
políticas, em todos os níveis, nos países em
desenvolvimento, aceitarem a urbanização como potencial
aliada nos esforços para o desenvolvimento. O diálogo
político baseado em evidências é necessário para ajudar a
convencê-los de que a urbanização não apenas é
inevitável, mas pode representar uma força positiva. Os
argumentos-chave incluem:
As cidades têm vantagens importantes:
• Embora a concentração urbana aumente a visibilidade
e a volatilidade política da pobreza, ela tem vantagens
definitivas sobre a dispersão. Essas vantagens são
econômicas, sociais e ambientais, bem como
demográficas.
• A competição econômica é cada vez mais globalizada;
as cidades têm mais possibilidade de aproveitar as
oportunidades da globalização e de gerar emprego e
renda para um número maior de pessoas.
• A cidades estão em melhor posição para prover serviços
de saúde e educação — e outros serviços e benefícios —
simplesmente devido a suas vantagens de escala e
proximidade. A fraca governança, assim como as decisões
influenciadas por uma atitude negativa em relação à
urbanização e ao crescimento urbano, explicam por que
essas vantagens nem sempre se materializam.

• A urbanização ajuda a deter a degradação ambiental
oferecendo um canal para o crescimento da população
rural que, de outra maneira, invadiria os habitats
naturais e áreas de biodiversidade. As cidades poluem
mais que as áreas rurais simplesmente porque geram a
maior parte do crescimento econômico de um país e
concentram seus consumidores mais ricos. Mas muitos
problemas ambientais poderiam ser minimizados com
uma melhor gestão urbana.
• A urbanização, sob o ponto de vista demográfico,
acelera o declínio da fecundidade ao facilitar o
exercício dos direitos de saúde reprodutiva. Em áreas
urbanas, novas aspirações sociais, o empoderamento
das mulheres, mudanças nas relações de gênero,
melhorias das condições sociais, serviços de saúde
reprodutiva de melhor qualidade e maior acesso a
esses serviços, todos favorecem a rápida redução da
fecundidade.
Acertar as políticas para enfrentar o crescimento urbano:
• A maior parte do crescimento urbano está ocorrendo
em pequenas e médias cidades. Essa tendência
continuará no futuro próximo. Conforme observado
acima, as questões de governança são críticas nessas
cidades. As pequenas e médias cidades têm maior
flexibilidade para enfrentar o rápido crescimento, mas
poucos recursos. Assim, ajudar essas cidades a crescer
sustentavelmente deve ser uma prioridade.
• Geralmente, o principal componente do crescimento
urbano não é a migração, mas o crescimento vegetativo
nas cidades. A maneira mais eficaz de se reduzir as taxas
de crescimento urbano é a redução da fecundidade não
desejada em áreas urbanas e rurais. A pobreza,
combinada à discriminação de gênero e restrições
socioculturais, dá forma às preferências de fecundidade
da população urbana pobre e limita seu acesso a
serviços de saúde reprodutiva de qualidade.
• Nem a história nem a experiência recente apóiam a
noção de que a migração urbana pode ser detida ou
mesmo significativamente retardada. Opor-se à
migração e recusar ajuda à população urbana pobre por
receio de atrair mais migrantes somente aumenta a
pobreza e a degradação ambiental.
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• Grande parte do crescimento urbano, seja através da
migração ou do crescimento vegetativo, é composto
por pobres. Mas as pessoas pobres têm o direito de
estar nas cidades e têm uma importante contribuição a
dar. Essa idéia precisa ser um ponto de referência claro
para os formuladores de políticas urbanas.
• É fundamental apoiar os esforços individuais e coletivos
de residentes de baixa renda no sentido de assegurar-lhes
melhores moradias e meios de vida em áreas urbanas,
fornecer-lhes a oportunidade de participar dos processos
políticos e de negociar soluções para seus problemas.
Pobreza, sustentabilidade e uso da terra:
• Muitas cidades poderiam reduzir seus problemas sociais
planejando com antecedência o atendimento às
necessidades dos pobres. Em particular, as populações
pobres precisam de um lote com acesso a serviços para
construir e melhorar suas próprias moradias. Nesse
ponto, mais atenção deve ser dedicada a assegurar os
direitos de propriedade das mulheres. Ter uma moradia
segura e um endereço jurídico é essencial para que as
populações aproveitem aquilo que a cidade tem a
oferecer. A maneira mais eficaz de se conseguir isso é
preparar terra e serviços para os pobres antes da
demanda efetiva, antes do fato. Para tal, é necessário
aprender a lidar com o crescimento inevitável e
planejar com antecedência.
• O planejamento para o atendimento às necessidades
de terra dos pobres é somente um aspecto da questão
mais ampla do uso da terra, que se tornará mais
urgente à medida que cresce a população urbana. O
objetivo deve ser minimizar a pegada ecológica urbana
por meio da regulamentação e orientação da expansão
antes que ela ocorra.
• As interações entre a sustentabilidade e o crescimento
urbanos serão particularmente críticas para o futuro da
humanidade. As cidades influenciam as mudanças
ambientais globais e serão cada vez mais afetadas por
elas. Isso demanda uma abordagem proativa, visando
impedir a degradação ambiental e reduzir a
vulnerabilidade ambiental dos pobres. Isso é
particularmente importante nos países em
desenvolvimento, cuja população urbana se duplicará
em breve, e em zonas costeiras de baixa altitude.
5

70

A importância fundamental de uma abordagem proativa
• Dadas as expectativas, somente abordagens proativas
poderão ser eficazes em relação ao inevitável
crescimento urbano. Minimizar os aspectos negativos e
maximixar os aspectos positivos da urbanização requer
visão e preocupação permanentes em relação à redução
da pobreza, promoção da igualdade e eqüidade de
gênero, e sustentabilidade ambiental. Requer também
informações e análises de boa qualidade, conforme
mostra a última seção deste capítulo.

Desenvolvimento Social e Crescimento Urbano
Este Relatório descreveu, repetidamente, o imenso
crescimento urbano nas regiões em desenvolvimento como
"inevitável". A confluência e a inércia de pelo menos dois
processos dominantes — a globalização com suas diversas
ramificações econômicas e sociais, e o crescimento da
população em áreas rurais e urbanas — tornam inevitável
o crescimento urbano durante as próximas décadas,
particularmente na África e na Ásia.
Entretanto, a velocidade e a dimensão desse
crescimento urbano inevitável não são fixas. Se os
formuladores de políticas pudessem reduzir a intensidade
do crescimento da população, teriam mais tempo para
abordar as necessidades existentes, enquanto se preparam
para lidar com futuros aumentos da população urbana.
Até agora, as tentativas de se retardar o crescimento
urbano concentraram-se quase exclusivamente na
redução da migração rural-urbana, mas essas iniciativas
raramente foram bem sucedidas. Os migrantes
continuam a chegar às cidades porque percebem,
corretamente, que, apesar de todos os inconvenientes, o
habitat urbano oferece mais opções.
As tentativas de retardar a migração não conseguiram
tratar o principal componente demográfico do crescimento
urbano, que é o crescimento vegetativo em áreas urbanas
(e, indiretamente, em áreas rurais). À medida que os níveis
de urbanização se ampliam, o crescimento vegetativo
torna-se responsável por uma proporção cada vez maior do
crescimento urbano total. Esse padrão apresenta a
formuladores de políticas uma oportunidade não
explorada: a de reduzir a taxa de crescimento vegetativo
por meio de melhorias nas condições sociais dos pobres e
de avanços nos direitos das mulheres.
Reduzir o crescimento vegetativo significa melhorar o
status social e econômico dos pobres, assegurar a
disponibilidade de serviços de saúde reprodutiva de
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24 SAÚDE REPRODUTIVA, NECESSIDADES NÃO ATENDIDAS E CRESCIMENTO VEGETATIVO
Quase um quinto das mulheres casadas
nos países em desenvolvimento não
tem suas necessidades de serviços de
planejamento familiar atendidas. Esse
déficit é mais de duas vezes maior entre
adolescentes do que na população
geral. Permanece muito elevado na
maioria das regiões de baixa prevalênc i a d e u s o a n t i co n ce p t i vo. E s s e s
elevados níveis de necessidades de
serviços de planejamento familiar não
satisfeitas têm causado entre 70 e 80
milhões de gestações indesejadas a
cada ano nos países em desenvolvimento. A atenção a essas necessidades
poderia reduzir a exposição a riscos ligados à saúde reprodutiva e abriria
possibilidades para mulheres jovens na
educação, no emprego e na participação social.1
Tais dados são de considerável
relevância para o crescimento urbano. O
que aconteceria, por exemplo, se a população urbana pobre pudesse alcançar
seu nível desejado de fecundidade? Um

exercício ilustrativo sugere que isso faria
uma diferença significativa na taxa de
crescimento de populações urbanas nos
países em desenvolvimento.2 Dados da
Pesquisa Demográfica e de Saúde de
dois países (Bangladesh, 2004, e
Colômbia, 2005) foram utilizados para
estimar o que aconteceria na fecundidade se as mulheres tivessem acesso
perfeito a serviços de saúde reprodutiva
e alcançassem o seu número desejado
de filhos.
Sob estas circunstâncias, o crescimento urbano projetado da população
da Colômbia durante o período 20052025 seria reduzido de uma média de
1,66% ao ano, para 1,21% ao ano, e o
crescimento rural da população seria
reduzido de -0,20% para -0,83%.
Em Bangladesh, a taxa projetada de
crescimento urbano seria reduzida de
3,38% para 3,05%, e a taxa de crescimento rural seria ainda mais reduzida,
d e 0 , 8 0 % p a ra 0 , 3 9 % n o m e s m o
período. Uma taxa mais baixa de cresci-

qualidade e a preços accessíveis, e empoderar as mulheres.
Juntas, essas intervenções influenciam as preferências de
fecundidade desses indivíduos e sua capacidade de alcançálas. O desenvolvimento empodera para o exercício dos
direitos humanos e porporciona às pessoas maior controle
sobre suas vidas.
Há também uma clara ligação positiva entre
desenvolvimento, empoderamento das mulheres e a
possibilidade de planejamento familiar eficiente. As
mulheres que podem decidir o número de filhos que terão
e o espaçamento entre eles têm mais liberdade para
procurar trabalho, educação e atividades comunitárias, e
para gerar renda fora de seus lares.
A redução da lacuna de gênero na educação e na
saúde e a ampliação das oportunidades de trabalho mais
variado e bem remunerado para as mulheres
incentivariam o crescimento econômico. Rendas mais
altas, por sua vez, reduzem a desigualdade de gênero, mas
não superam todas as barreiras à participação e ao
desenvolvimento das mulheres.
Os avanços nessa questão têm sido freqüentemente
decepcionantes. As mulheres continuam a ser mais
6

mento vegetativo rural evidentemente
contribuiria para reduzir a migração
rural-urbana. Essa simulação não é de
forma alguma uma representação perfeita da realidade, contudo, ainda assim
é sugestiva.
Um aumento na idade em que ocorrem os casamentos também teria um
impacto no crescimento vegetativo. Na
maioria dos países em desenvolvimento, a reprodução ocorre dentro do
casamento, o que torna a idade ao
casar um indicador primário da
exposição ao risco de gravidez. Em
geral, é entre 20 e 24 anos que 90%
d a s m u l h e re s j ove n s t ê m s e u s
primeiros filhos após o casamento. Nos
países em desenvolvimento, entre a
metade e três quartos dos primeiros filhos de mulheres casadas nascem
durante os dois primeiros anos do
casamento.3 Seria possível esperar que
um aumento na média de idade em que
as pessoas se casam tivesse um efeito
importante na redução da fecundidade.

numerosas entre os pobres. Além disso, o processo de
liberalização econômica pode ter tido um efeito negativo
sobre a redução da pobreza em geral e sobre as mulheres
em particular. A evolução do setor da saúde é
particularmente decepcionante. Um estudo do Banco
Mundial revelou que os serviços relacionados à saúde
reprodutiva são mais desiguais do que qualquer outro
conjunto de serviços. Os setores da saúde pública
desenhados para proteger as mulheres pobres estão
falhando em muitas partes do mundo em
desenvolvimento. Então, não é surpreendente que a taxa
de fecundidade entre mulheres urbanas pobres seja
significativamente mais elevada do que entre as outras
mulheres urbanas. Além disso, no domicílio, a pobreza
inibe o poder de negociação das mulheres, que podem não
conseguir materializar suas preferências em detrimento
daquelas de seus parceiros. Isso também envolve o acesso à
informação e a serviços de saúde reprodutiva.
Os formuladores de políticas têm reconhecido as
vantagens de se retardar o crescimento urbano, mas não
compreenderam os custos e as limitações dos esforços para
impedir a migração rural-urbana. O êxito na redução do
7
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25 PESQUISAS NA COMUNIDADE E MAPEAMENTO DAS MELHORIAS
Comunidades urbanas pobres e organi-

assegurar serviços de abastecimento de

pesquisa e o mapeamento representaram

zações não governamentais (ONGs) de

água, energia e saneamento.2

a primeira etapa no processo de regula-

apoio a essas comunidades estão do-

rização desses assentamentos.3

cumentando suas próprias condições

Nairobi, Quênia

de vida, necessidades e recursos. No

Uma federação composta por moradores

Dar es Salaam, República Unida

processo, estão desenvolvendo conhe-

urbanos pobres no Kenya, Muungano wa

da Tanzânia

cimento sobre si e fortalecendo grupos

Wanvijiji trabalha em cooperação com

A Manzese Ward e o Programa Cidades

comunitários. Também estão constru-

uma ONG, Pamoja Trust, no desenvolvi-

Mais Seguras da UN-Habitat traba-

i n d o re l a c i o n a m e n t o s e n t re o s

mento de seus próprios planos para obter

l h a ra m j u n t o co m m u l h e re s p a ra

habitantes e estabelecendo as comu-

serviços básicos e posse segura da terra.

identificar quais elementos da cidade a

nidades como stakeholders formais nos

No assentamento de Huruma, a Pamoja e

tornavam hostil em relação à segurança

processos políticos e de planejamento

os membros da federação dos vilarejos de

e ao livre movimento. Depois de uma

das cidades.

Kambi Moto, Mahiira, Redeemed, Ghetto

consulta de dois dias e de uma caminha-

e Gitathuru realizaram uma pesquisa e

da exploratória, foi desenhado um

Phnom Penh, Camboja

um exercício de mapeamento na comu-

mapa da violência e recomendações

Iniciado como um grupo de poupança

nidade junto com a prefeitura da cidade

específicas foram feitas para melhorias

em 1994, o Solidarity and Urban Poor

de Nairobi. Os próprios residentes de

em todo o assentamento, desde melhor

Federation, em Phnom Penh, realizou

Huruma coletaram os dados, que

iluminação e acesso a calçadas, até o

diversas pesquisas para coletar e analisar

incluíram informações sobre os números

monitoramento de bares locais, pen-

dados sobre a comunidade, incluindo

da população e tamanho dos domicílios;

sões e outros pequenos negócios.

tamanho e densidade populacionais;

posse e ocupação da terra; estratégias de

Identificaram também a necessidade de

ocupações e rendas; localização de

geração de renda e despesas domici-

uma alternativa em nível local para lidar

moradias e risco; posse e ocupação da

liares, assim como acesso a água e

com a violência doméstica e crimes

terra; disponibilidade e método para

saneamento e uso desses serviços. A

menores.4

1

crescimento urbano não depende de se restringirem os
direitos de migração das pessoas, mas de empoderá-las e
facilitar o exercício de seus direitos humanos básicos,
incluindo o direito à saúde reprodutiva.

Uma Base Melhor de Informação para
a Tomada de Decisão
A governança e gestão eficazes para a mudança do
contexto social e ambiental de áreas urbanas em expansão
requerem informações e análises confiáveis e atualizadas.
Os insumos da análise demográfica podem desempenhar
um papel-chave nisso.
As informações sociodemográficas podem ser usadas
para lidar com duas agendas complementares: a) a melhoria
das políticas sociais voltadas para a redução da pobreza; e b)
a geração de uma visão mais ampla sobre o uso sustentável
do espaço e a provisão de terra para atender às necessidades
de moradia dos pobres. Nas mãos das pessoas certas — que
em muitos casos serão os próprios grupos de moradores
urbanos pobres — a informação de qualidade pode ajudar
em ambas as agendas.
12
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INFORMAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DOS DIREITOS HUMANOS

Falta às populações pobres poder para se fazerem ouvidas
pelos formuladores de políticas. Muitas são praticamente
invisíveis para eles: os sistemas de informação oficiais não
registram de forma precisa sua existência ou onde vivem,
e muitos governos municipais não têm informação sobre
áreas irregulares de assentamento. A invisibilidade
significa menos investimento, escolas e postos de saúde de
difícil acesso, taxas elevadas de não comparecimento de
médicos e professores designados para distritos pobres, e
uma distância social significativa entre os prestadores de
serviço e seus clientes.
Os dados sociodemográficos devem ser desagregados
espacialmente (organizados por distrito) a fim de ter
impacto real. Os dados desagregados por sexo, a análise
de gênero e o orçamento sensível a questões de gênero
também são fundamentais para atender às necessidades
das mulheres e para permitir que todos os membros da
sociedade realizem seu potencial. As restrições baseadas
no gênero, assim como as oportunidades, influenciam o
acesso a bens e renda, moradia, transporte e serviços
13
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básicos; contudo, o planejamento urbano
política social. Se corretamente identificadas, essas
freqüentemente ignora essa diferenciação, reduzindo os
variações podem melhorar a tomada de decisão no que
benefícios sociais e econômicos que as cidades poderiam
diz respeito a políticas de saúde e educação e pode
oferecer a homens e mulheres.
também ajudar a desenvolver iniciativas mais gerais de
Os funcionários do governo precisam de informação
intervenção urbana. Entretanto, há diversos obstáculos
de boa qualidade, claramente apresentada e desagregada
que requerem novas abordagens.
para preencher as lacunas de serviços, especialmente nos
Os altos índices de irregularidade na ocupação da terra
bairros em processo de rápido crescimento. A sociedade
limitam a capacidade de governos locais para obter dados
civil, a mídia e o público em geral precisam das mesmas
de qualidade. As favelas e assentamentos informais
informações para compreender seus direitos, formular
freqüentemente mudam de forma como resultado de
suas demandas, exercer pressão sobre planejadores e
invasões e despejos. Os registros são incompletos
políticos e monitorar suas respostas.
exatamente por causa dos serviços públicos inadequados.
As abordagens participativas são desenhadas para gerar
Muitos dos planejadores e gestores de países em
o envolvimento da comunidade no desenvolvimento e dar
desenvolvimento ainda não têm acesso a dados intraàs pessoas algum controle sobre diferentes tipos de
urbanos e a indicadores detalhados, embora tenha havido
projetos de desenvolvimento. Felizmente, vem
algum progresso com a utilização de técnicas sistemas de
aumentando o reconhecimento, especialmente em áreas
informação geográfica (SIG ) para o mapeamento de
urbanas pobres, de que a
setores censitários.
participação de mulheres e
A informação espacialmente
As administrações urbanas
homens pobres nas decisões que
desagregada permite aos
freqüentemente tomam decisões muito em
os afetam é fundamental. Entre
formuladores de políticas tratar de
cima da hora, sem tempo para desenvolver uma das questões mais complexas da
os pobres urbanos,
administração urbana — onde atuar:
freqüentemente as mulheres têm
análises sofisticadas. A instabilidade
áreas com maiores distorções entre
sido pioneiras de organizações
institucional freqüentemente mina
oferta e demanda, e as que
comunitárias que cuidam das
projetos de informação ou de pesquisa.
apresentam indicadores sociais
necessidades da comunidade e
negativos cumulativos. Esse tipo de
pressionam por mudanças; essas
análise torna-se ainda mais necessário à medida que a
organizações transformaram-se, muitas vezes, em eficazes
descentralização avança.
movimentos sociais.
Todos os stakeholders reconhecem a importância da
O conhecimento empodera populações e tem
informação para a tomada de decisão. No entanto, países
implicações de longo prazo para o planejamento. O
doadores, organizações internacionais e organizações não
orçamento participativo e o "mapeamento participativo"
governamentais (ONGs) ainda não conferiram prioridade
podem melhorar o nível de conscientização, mostrar às
aos aspectos práticos da compreensão real e potencial da
comunidades quais serviços públicos estão disponíveis e
demanda por informação, ou à organização de sistemas de
quem os utiliza, e melhorar o controle local. A pesquisa e
informação que possam responder a essas demandas, ou à
o mapeamento comunitários são extremamente importantes
formação de grupos para gerir esses sistemas de informação.
para organizações de pobres urbanos (ver Caixa 25).
Os formuladores de políticas também necessitam de
Os formuladores de políticas sociais em países
informações intra-urbanas desagregadas para atender às
limitados pela falta de recursos às vezes percebem como
necessidades dos pobres de forma mais eficiente. Isso pode
um luxo a tomada de decisão racional baseada em
ajudar a assegurar uma distribuição equilibrada e equitativa
informação de boa qualidade. As instituições
dos recursos; desenhar indicadores de controle de qualidade;
internacionais podem ajudar a convencê-los de que não é
selecionar quem incluir ou excluir de um programa; e
esse o caso; podem também apoiar a produção de dados,
permitir ajustes na localização das agências, na distribuição
ferramentas e análises para esclarecer necessidades e
de funcionários e nas estratégias de comunicação.
sugerir escolhas. A Caixa 26 mostra um bom exemplo
A dinâmica demográfica, os padrões de crescimento e
desse tipo de contribuição.
a estrutura etária, variam bastante no interior das cidades
O argumento de que a informação é essencial para
e isso pode representar um desafio para a gestão da
melhorar serviços sociais apóia uma tendência mundial de
14
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26 ENFRENTANDO OS DESAFIOS DA DESCENTRALIZAÇÃO EM HONDURAS
Em 1990, o Governo Municipal de San
Pedro Sula, em Honduras, enfrentando
a descentralização, solicitou a ajuda do
UNFPA para estabelecer uma unidade
de pesquisa e estatística. Na ocasião,
as autoridades sabiam muito pouco
sobre a dinâmica populacional da
cidade, mas sabiam que a população
crescia rapidamente.
O UNFPA apoiou o treinamento da
equipe local de funcionários e os ajud o u a c o m p re e n d e r o p a p e l d a
dinâmica populacional no desenvolvimento local e regional. Foi preparado
um mapa base que mostrava o uso da
terra até a unidade de moradia individual; este foi utilizado como base para
um censo domiciliar de baixo custo e
para uma pesquisa detalhada sobre
população e indicadores sociais. Foi
estabelecido um sistema para monitorar a fecundidade, a mortalidade

infantil e os riscos relacionados à
saúde reprodutiva. Foi criada uma base
de dados multidisciplinar, que foi compartilhada com diversos grupos
municipais, nacionais e internacionais,
incluindo o Banco Interamericano de
Desenvolvimento.
A gigante das telecomunicações
AT&T co o p e ro u co m o p ro j e t o n a
expansão de serviços de telefonia para
32 cidades. Em troca, pela utilização de
dados do projeto, a AT&T custeou dois
profissionais internacionais da área de
HIV/AIDS e saúde reprodutiva e concordou que toda a informação gerada
por meio de seu apoio permanecesse
de domínio público.
Esse tipo de colaboração permitiu
ao projeto a melhoraria da qualidade de
seus mapas básicos, a digitalização de
mapas "ilhas" e finalmente a criação de
um único mapa base georeferenciado

formulação de políticas baseadas em evidências. Entretanto,
muito esforço ainda é necessário para compreender a
crescente complexidade da arena urbana nos países em
desenvolvimento e dos sistemas de informação necessários
para apoiar políticas sociais descentralizadas.
Os desafios são consideráveis. As administrações urbanas
nos países em desenvolvimento freqüentemente tomam
decisões muito em cima da hora, sem tempo para
desenvolver análises sofisticadas. A instabilidade
institucional freqüentemente mina projetos de informação
ou de pesquisa. Há problemas técnicos, como
inconsistências entre as unidades de análise utilizadas nas
pesquisas ou nos censos demográficos e aquelas solicitadas
por usuários potenciais. Os quadros profissionais técnicos
tendem a ser pequenos, mal treinados e mal equipados. Por
outro lado, as equipes bem equipadas freqüentemente criam
sistemas de informação para os quais não há demanda.
Os sistemas de informação variam bastante
dependendo do projeto. Não há um padrão comum e as
agências nacionais e internacionais às vezes não trocam
recursos e informações umas com as outras. Os pacotes
dos doadores às vezes não atendem às necessidades locais
ou problemas específicos de gestão, o que leva à duplicação
e à má utilização da informação. Em conseqüência, o
18
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para a cidade inteira. Os departament o s m u n i c i p a i s re s p o n s á ve i s p e l a
gestão da terra, da água e do saneamento usaram esses mapas para suas
próprias operações.
O sucesso do projeto atraiu outras
municipalidades que enfrentavam a
descentralização para replicá-lo. O projeto cooperou de forma exitosa com
uma variedade de órgãos dos governos
central e local, do setor privado, ONGs,
academia, doadores bilaterais e agências internacionais. As atividades foram
estendidas em nível local para a prevenção do HIV/AIDS, assim como
atenção a outros aspectos da saúde
reprodutiva, de gênero e meio ambiente. Mais importante, a informação foi
compartilhada com as comunidades
locais, permitindo que participassem
em processos políticos mais ativamente
e com mais informação.

impacto de longo prazo e a sustentabilidade do projeto
podem ser um grande problema.
A fim de alcançar um desempenho eficaz, os gestores
de políticas sociais precisam ter acesso a sistemas de
informação demográfica que incluam não somente dados
sobre a distribuição da oferta — como equipamento,
profissionais e serviços existentes —, mas permitam
também a comparação de tais estruturas de distribuição
com as necessidades de homens e mulheres da
comunidade local.
Atender às necessidades derivadas da descentralização
exigirá também treinamento em nível local. Os
profissionais que trabalham no planejamento
descentralizado agora têm que ser preparados para analisar
fenômenos demográficos (composição da fecundidade,
mortalidade, migração, idade e sexo) em termos espaciais,
usando ferramentas como SIG e imagens de satélite. Além
disso, precisam ser preparados para se engajar na
sociedade civil e ajudar grupos locais a ganhar acesso à
informação e a sistemas de informação.
Ao longo dos anos, o UNFPA tem apoiado
consistentemente a coleta de dados. O Fundo de
População das Nações Unidas poderia fortalecer ainda
mais o planejamento descentralizado, reforçando a
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capacidade local de gerar, analisar e usar dados
populacionais para o desenvolvimento local. Esse
treinamento deve ir além da mera manipulação de dados
e deve abordar a compreensão e a capacidade técnicas
para o desenvolvimento de propostas de políticas que
envolvam as principais questões locais de planejamento,
como o uso da terra e planejamento territorial, habitação,
transporte e provisão de serviços sociais básicos.
PLANEJAMENTO PARA O USO SOCIAL E SUSTENTÁVEL
DO ESPAÇO

O campo populacional pode desempenhar um papelchave, chamando a atenção para o cenário mais amplo de
mudanças demográficas a longo prazo e também ajudando
nos preparativos para o considerável crescimento urbano
esperado nos países em desenvolvimento. Os passos das
políticas para ajudar a reduzir os custos sociais e
ambientais da expansão urbana incluem:
• Orientar a expansão urbana futura. A utilização de
dados demográficos, imagens de satélite e outros dados
espaciais em um SIG pode ajudar a orientar a
expansão urbana de uma localidade ou grupo de
localidades de forma mais favorável. As projeções de
tendências de crescimento demográfico, usadas junto
com outros dados — por exemplo, altitude,
inclinação, solos, cobertura vegetal, ecossistemas
críticos e ameaçados — podem ajudar formuladores de
políticas a identificar as áreas em que assentamentos
futuros devem ser promovidos ou evitados. Para serem
úteis em um SIG, os dados de um censo devem estar
disponíveis na menor escala de unidade espacial
possível (em muitos casos, o setor censitário).
• Gerar indicadores de alerta antecipado. Os
indicadores de alerta antecipado podem ser usados para
prevenir os planejadores sobre expansões urbanas
inesperadas. Informações atualizadas sobre a dinâmica
mais ampla da expansão urbana e das necessidades de
proteção ambiental são essenciais para a governança
urbana responsável. Os assentamentos precários e
informais devem ser identificados à medida que
surgem. Fotos aéreas e imagens de satélite são cada vez
mais utilizadas para complementar estimativas
populacionais entre censos.
• Planejar a infra-estrutura e políticas de habitação. A
presença de estradas, transporte público, energia e

27 ESPAÇO PÚBLICO: O GRANDE EQUALIZADOR1
A duplicação da população urbana de países em desenvolvimento que ocorrerá nas próximas décadas pode ser
uma oportunidade de se imaginar novos projetos e
esquemas organizacionais para tornar as cidades mais
humanas e mais eqüitativas. Quando eleito prefeito de
Bogotá, Enrique Peñalosa, em 1998, reconheceu que a
desigualdade de renda é endêmica às economias de mercado. Entretanto, acreditava que a "igualdade na
qualidade de vida" poderia ser melhorada ao se fazer
prevalecer os interesses públicos sobre os interesses privados em áreas urbanas.
Peñalosa sustentava que o sistema de transporte de
uma cidade é crítico para a igualdade. O transporte público
deve ter prioridade sobre veículos privados para que a
democracia e o bem público prevaleçam. Considerava que
as estradas eram monumentos à desigualdade, construídas
com recursos desviados das mais importantes necessidades dos pobres, para servir a uma pequena minoria rica.
Assim, a cidade rejeitou um projeto para um sistema de
vias expressas em favor do transporte de massa, acesso
para pedestres e ciclovias. Um caótico sistema de ônibus
privados foi substituído por um sistema de redes, no qual
ônibus locais servem uma linha expressa específica e transportam passageiros rapidamente. As barreiras ao longo das
ruas devolveram as calçadas para os pedestres e as
restrições ao tráfego removeram 40% dos carros das ruas
durante as horas de pico. Centenas de quilômetros de
ciclovias também foram construídos.
O prefeito também observou que as diferenças de
renda são sentidas mais intensamente durante o lazer:
enquanto os cidadãos de alta renda têm acesso a grandes
casas, jardins e clubes, as populações de baixa renda e
seus filhos vivem em moradias apertadas e têm nos
espaços públicos sua única opção de lazer. Acreditando
que a criação de espaço público de qualidade para
pedestres representa pelo menos o início da diminuição
na desigualdade, Peñalosa melhorou o acesso a áreas
verdes, orlas e espaços de passeio público.
Como era de se esperar, essas e outras iniciativas que
geram a eqüidade produziram intensa oposição. Mas, no
fim, Bogotá mostrou que muito pode ser feito para a promoção da eqüidade por meio do uso estratégico do
espaço público. Com a duplicação de sua população
urbana, os formuladores de políticas nos países em
desenvolvimento têm também uma janela de oportunidade para usar o espaço público como o grande
equalizador. É o único lugar nas cidades onde todos os
cidadãos se encontram como iguais.
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abastecimento de água determina a direção do
crescimento das cidades. Seu desenvolvimento deve ser
orientado de acordo com critérios ambientais e
demográficos. As informações sobre tendências
demográficas e padrões de fluxo de transportes podem
ajudar na previsão do aumento de demanda por
moradias e por sistemas viários de estradas e ruas.
• Identificar populações de risco. Informações sobre a
localização, gravidade e freqüência de riscos ambientais
constituem uma ferramenta básica de planejamento para
toda cidade. Assentamentos informais urbanos enfrentam
riscos maiores de eventos como inundações, terremotos e
deslizamentos de terra. Há também muitos perigos para a
saúde, devido à superlotação e à infra-estrutura de baixa
qualidade, mas também porque os assentamentos
crescem em locais insalubres, próximos a massas de água
poluídas, aterros de resíduos sólidos ou indústrias
poluentes. Os riscos específicos dependem não somente
da localização, mas também do nível de informação dos
residentes, dos materiais de construção e da qualidade de
suas moradias em geral.
• Planejar parques e passeios públicos. Os parques e
passeios públicos urbanos são às vezes considerados um
luxo que as cidades em países pobres não conseguem
possuir. Na verdade, porém, os espaços abertos
contribuem para o bem-estar individual e a saúde física.
Podem ajudar a promover a eqüidade em esferas
importantes da vida urbana (ver Caixa 27). As árvores
nas cidades propiciam importantes benefícios
ambientais, como filtrar o ar de poluentes, atenuar o
efeito das ilhas de calor e melhorar a qualidade da água.
As mesmas ferramentas de SIG mencionadas acima
podem identificar áreas para a preservação de espaços
verdes, antes de que sejam destruidos pela construção
civil ou por projetos de renovação urbana.

responsabilizar as cidades pela pobreza e por problemas
ambientais não resolve a situação. A dispersão ou
desconcentração da população e das atividades econômicas
não trariam melhora — mesmo que fossem possíveis.
Para que a humanidade se beneficie da transição
urbana, seus líderes devem primeiramente aceitá-la
como inevitável e importante para o desenvolvimento.
Devem reconhecer os direitos dos pobres ao que a
cidade tem a oferecer e os benefícios que os pobres têm
a oferecer à cidade.
Em vez de tentar em vão impedir a expansão urbana,
os planejadores devem examinar objetivamente as opções
disponíveis de políticas para tratá-la e aproveitar suas
potencialidades. Melhorias urbanas, especialmente nas
favelas, atraem muito a atenção de governos locais e de
planejadores urbanos. Isso é necessário, mas não é o
bastante: as cidades devem também olhar urgentemente
para o futuro.
A expansão projetada da população urbana na Ásia e
na África, de 1,7 para 3,4 bilhões em um período de
apenas 30 anos, e o reduzido nível de recursos
disponíveis, reforça a necessidade de uma resposta mais
criativa, porém mais pragmática. Por sua vez, isso exigirá
uma visão realista do futuro, melhor informação nos
níveis local e regional, abordagens participativas e acordos
negociados que tirem proveito do conhecimento e da
experiência dos pobres.
As decisões tomadas hoje nas cidades do mundo em
desenvolvimento darão forma não somente a seus
destinos, mas ao futuro social e ambiental da
humanidade. O milênio urbano que se aproxima poderia
tornar a pobreza, a desigualdade e a degradação ambiental
mais manejáveis, ou poderia piorá-los exponencialmente.
Sob essa luz, os esforços para se abordar os desafios e
oportunidades apresentados pela transição urbana devem
ser permeados por um sentido de grande urgência.

Preparando a Transição Urbana:
Uma Última Palavra
As políticas antiurbanas comuns no mundo em
desenvolvimento durante os últimos vinte e cinco anos
têm sido baseadas numa compreensão equivocada dos
desafios e das oportunidades do crescimento urbano. A
pobreza urbana é inquestionavelmente um problema
significativo e crescente em muitos países em
desenvolvimento. Os problemas ambientais estão cada vez
mais concentrados em centros urbanos. Contudo,
76
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Relatório.

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 3

1

Department of Commerce. 2 de
setembro de 2005. “Census
Bureau Estimates Nearly 10 Million
Residents Along Gulf Coast Hit by
Hurricane Katrina”. Comunicado à
Imprensa. Washington, D.C.:
United States Census Bureau,
United States Department of
Commerce. Website:
http://www.census.gov/PressRelease/www/releases/archives/h
urricanes_tropical_storms/00567
3.html, acessado em 7 de fevereiro
de 2007; e website da
Universidade de Columbia:
www.columbia.edu\~ba218\katrina.zip, último acesso em 8 de
março de 2007.

CAIXA 17

Esta caixa se baseia principalmente
em: Roberts, S. 26 de novembro de
2006. "Bloomberg Administration
is Developing Land Use Plan to
Accommodate Future Populations”,
p. 39. The New York Times.

CAPÍTULO 5
CAIXA 23
1

CAIXA 27

Esta caixa se baseia em informação obtida do: United States
Census Bureau, United States

1

Peñalosa, E. 1 November 2006.
Personal communication.
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Indicadores de Mortalidade
Mortalidade
infantil total
por 1.000
nascidos
vivos

Total mundial

Expectativa
de vida M/F

Índice de
mortalidade
materna

Indicadores de Educação
Matrícula
ensino
primário
(bruta) M/F

% que atinge
o último ano
do ensino
primário
M/F

Indicadores de Saúde Reprodutiva

Matrícula
ensino
secundário
(bruta)
M/F

% de
analfabetos
(>15 anos)
M/F

Prevalência do uso de
anticoncepcionais
Todos os Métodos
métodos modernos

Taxa de
prevalência
do HIV (%)
(15 a 49
anos) M/F

53

64,2 / 68,6

53

61

54

7

72,5 / 79,8

25

69

57

Regiões menos desenvolvidas (+)

58

62,7 / 66,2

57

59

53

Países menos desenvolvidos (‡)

92

51,4 / 53,2

112

ÁF R I C A (1)

89

49,1 / 50,4

103

27

21

ÁFRICA ORIENTAL

87

46,8 / 47,4

103

23

18

Burundi

100

44,3 / 46,3

1.000

91 / 78

66 / 68

15 / 11

50

16

10

2,6 / 3,9

Eritréia

58

53,8 / 57,5

630

71 / 57

83 / 74

40 / 23

91

8

5

1,9 / 2,8

101 / 86

Regiões mais desenvolvidas (*)

13 / 23

Nascimentos/
1.000
mulheres
de 15 a
19 anos

33 / 48

Etiópia

92

47,5 / 49,3

850

82

8

6

Quênia

64

50,5 / 48,7

1.000

116 / 112

81 / 85

50 / 48

22 / 30

94

39

32

4,2 / 8,0

Madagascar

72

54,9 / 57,3

550

141 / 136

43 / 43

14 / 14

23 / 35

115

27

18

0,7 / 0,3
11,5 / 16,5

Malawi

38 / 24

103

41,2 / 40,3

1.800

121 / 124

40 / 37

31 / 25

25 / 46

150

31

26

Maurícia (2)

14

69,6 / 76,3

24

102 / 102

98 / 100

89 / 88

12 / 19

31

76

41

0,9 / 0,2

Moçambique

92

41,5 / 41,9

1.000

114 / 96

66 / 58

16 / 11

99

17

12

13,0 / 19,2

Ruanda

113

43,3 / 46,2

1.400

119 / 121

43 / 49

15 / 13

29 / 40

44

13

4

2,7 / 3,4

Somália

114

47,3 / 49,8

1.100

Uganda

77

50,7 / 52,3

880

118 / 117

63 / 64

18 / 14

23 / 42

203

23

18

5,6 / 7,7

104

46,1 / 46,6

1.500

108 / 104

76 / 76

6/5

22 / 38

98

26

20

5,8 / 7,1

Zâmbia

89

39,3 / 38,2

750

114 / 108

83 / 78

31 / 25

24 / 40

122

34

23

14,0 / 20,0

Zimbábue

60

37,9 / 36,0

1.100

97 / 95

68 / 71

38 / 35

84

54

50

15,6 / 25,0

1.700

69 / 59

República Unida da Tanzânia

ÁFRICA CENTRAL (3)

66

110

43,4 / 45,4

131

40,3 / 43,2

Camarões

91

45,6 / 46,5

730

República Centro-Africana

94

38,8 / 39,8

1.100

67 / 44

Chade

112

43,1 / 45,2

1.100

92 / 62

Congo, República Democrática do (4)

113

43,5 / 45,6

990

69 / 54

Angola

126 / 107

64 / 63

34 / 32

0,7 / 1,0

179

24

6

19 / 15

17 / 46

138

6

5

3,0 / 4,4

49 / 39

23 / 40

102

26

13

4,1 / 6,8

35 / 67

115

28

7

8,7 / 12,7

23 / 8

59 / 87

189

2

1

3,1 / 3,9

28 / 16

19 / 46

222

31

4

2,6 / 3,9

Congo, República do

69

52,0 / 54,6

510

91 / 84

65 / 67

42 / 35

143

Gabão

52

53,0 / 53,6

420

130 / 129

68 / 71

49 / 42

95

33

12

39

66,4 / 70,2

29

51

45

Argélia

31

70,8 / 73,6

140

116 / 107

94 / 97

80 / 86

20 / 40

7

64

50

0,1 / <0,1

Egito

31

68,8 / 73,3

84

103 / 98

98 / 99

90 / 84

17 / 41

38

60

57

<0,1 / <0,1

ÁFRICA SETENTRIONAL (5)

Jamahiriya Árabe Popular da Líbia

17

72,4 / 77,1

97

108 / 106

7

45

26

Marroco

32

68,6 / 73,1

220

111 / 99

81 / 77

54 / 46

34 / 60

23

63

55

Sudão

66

55,6 / 58,2

590

65 / 56

78 / 79

35 / 33

29 / 48

47

10

7

Tunísia

19

72,0 / 76,2

120

112 / 108

96 / 97

74 / 80

17 / 35

7

63

53

59

53

52

100

105 / 104

89 / 92

73 / 77

20 / 18

71

40

39

ÁFRICA MERIDIONAL
Botsuana

41

43,3 / 43,0

44

34,4 / 32,4

101 / 107

4,2 / 6,3
6,3 / 9,4

0,2 / <0,1
1,4 / 1,8

24,0 / 31,9

Lesoto

60

33,8 / 34,2

550

132 / 131

58 / 69

34 / 43

26 / 10

34

37

35

19,5 / 27,0

Namíbia

37

46,3 / 45,1

300

98 / 100

84 / 85

60 / 61

13 / 17

46

44

43

15,4 / 23,8

África do Sul

39

44,2 / 44,2

230

106 / 102

82 / 83

90 / 97

16 / 19

61

56

55

15,0 / 22,5

370

111 / 104

74 / 80

46 / 44

19 / 22

26,7 / 40,0

Suazilândia

ÁFRICA OCIDENTAL (6)
Benin

65

30,5 / 29,0

109

46,7 / 47,5

33

28

26

129

13

8

98

54,8 / 56,3

850

107 / 85

53 / 50

41 / 23

52 / 77

120

19

7

1,4 / 2,2

Burquina Faso

116

48,2 / 49,8

1.000

64 / 51

75 / 76

16 / 12

71 / 85

151

14

9

1,6 / 2,4

Costa do Marfim

115

45,5 / 46,9

690

80 / 63

88 / 87

32 / 18

39 / 61

107

15

7

5,6 / 8,5

69

56,2 / 58,8

540

79 / 84

109

10

9

2,0 / 2,9

Gâmbia

86
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Indicadores de Mortalidade
Mortalidade
infantil total
por 1.000
nascidos
vivos

Expectativa
de vida M/F

Indicadores de Educação

Índice de
mortalidade
materna

Matrícula
ensino
primário
(bruta) M/F

% que atinge
o último ano
do ensino
primário
M/F

Indicadores de Saúde Reprodutiva

Matrícula
ensino
secundário
(bruta)
M/F

% de
analfabetos
(>15 anos)
M/F

Nascimentos/
1.000
mulheres
de 15 a
19 anos

Prevalência do uso de
anticoncepcionais
Todos os Métodos
métodos modernos

Taxa de
prevalência
do HIV (%)
(15 a 49
anos) M/F

Gana

56

57,4 / 58,3

540

94 / 93

62 / 65

48 / 42

34 / 50

55

25

19

Guiné

97

54,2 / 54,5

740

88 / 74

78 / 73

39 / 21

57 / 82

176

6

4

0,9 / 2,1

Guiné-Bissau

112

44,1 / 46,7

1.100

84 / 56

23 / 13

188

8

4

3,1 / 4,5

Libéria

133

41,8 / 43,2

760

115 / 83

37 / 27

219

6

6

Mali

127

48,4 / 49,7

1.200

74 / 59

78 / 70

28 / 17

73 / 88

189

8

6

89

52,7 / 55,9

1.000

93 / 94

51 / 55

22 / 19

40 / 57

92

8

5

0,5 / 0,8

Niger

146

45,3 / 45,3

1.600

54 / 39

66 / 64

10 / 7

57 / 85

244

14

4

0,9 / 1,4

Nigéria

109

43,9 / 44,1

800

111 / 95

71 / 75

37 / 31

126

13

8

3,0 / 4,7

89 / 86

79 / 77

30 / 23

49 / 71

75

11

8

0,7 / 1,1

34 / 26

53 / 76

160

4

4

1,3 / 1,8

54 / 27

31 / 62

89

26

9

2,6 / 3,9

40

63

58

5

82

81

5

84

83

2

62

53

Mauritânia

Senegal

78

55,6 / 58,2

690

160

40,4 / 43,1

2.000

88

53,7 / 57,2

570

ÁSIA

48

66,7 / 70,7

ÁSIA ORIENTAL (7)

29

71,6 / 76,0

China

31

70,7 / 74,4

56

República Popular Democrática da Coréia

42

61,4 / 67,3

67

Serra Leoa
Togo

171 / 139
108 / 92

79 / 70

118 / 117

4

79,2 / 85,1

89 / 85

5

86

80

Japão

3

79,1 / 86,3

10 9

100 / 101

101 / 102

4

56

51

52

63,7 / 67,7

110

117 / 119

88 / 100

52

67

54

3

74,4 / 81,8

20

105 / 104

98 / 98

93 / 93

4

81

67
51

República da Coréia

SUDESTE DA ÁSIA

99 / 100

5 / 13

Hong Kong RAE, China (8)

Mongólia

108 / 101

73 / 73

2/2

1,6 / 3,0

1,4 / 2,1

0,1 / <0,1

<0,1 / <0,1
0,1 / <0,1
<0,1 / 0,1

34

66,6 / 71,1

38

60

Camboja

88

54,2 / 61,1

450

139 / 129

62 / 65

35 / 24

15 / 36

42

24

19

1,8 / 1,5

Indonésia

35

66,7 / 70,2

230

118 / 116

88 / 90

64 / 64

6 / 13

52

60

57

0,2 / <0,1

República Democrática Popular do Laos

80

55,1 / 57,6

650

123 / 108

64 / 62

53 / 40

23 / 39

85

32

29

0,2 / <0,1

Malásia

9

71,8 / 76,4

41

94 / 93

99 / 98

71 / 81

8 / 15

18

55

30

0,7 / 0,2

Mianmar

67

58,7 / 64,6

360

99 / 101

68 / 72

41 / 40

6 / 14

16

37

33

1,7 / 0,8

Filipinas

24

69,3 / 73,7

200

113 / 111

71 / 80

82 / 90

7/7

33

49

33

<0,1 / <0,1

3 / 11

5

62

53

0,4 / 0,2

5/9

46

72

70

1,7 / 1,1

168

10

9

Singapura

3

77,5 / 81,2

30

Tailândia

17

68,2 / 74,8

44

100 / 95

72 / 74

Timor-Leste, República Democrática do

82

56,4 / 58,6

660

158 / 147

51 / 50

Vietnam

26

69,8 / 73,7

130

98 / 91

108 / 64

ÁSIA CENTRO-MERIDIONAL

87 / 86

77 / 75

6 / 13

17

79

57

0,7 / 0,3

65

48

42

24 / 8

57 / 87

113

5

4

<0,1 / <0,1

108

58

47

<0,1 / <0,1
0,1 / <0,1

62

63,0 / 66,1

Afeganistão

143

47,2 / 47,7

1.900

Bangladesh

50

63,7 / 65,6

380

Butão

48

63,5 / 66,0

420

27

19

19

Índia

60

63,0 / 66,5

540

120 / 112

81 / 76

59 / 47

27 / 52

63

48

43

1,3 / 0,5

Iran (República Islâmica do)

28

70,0 / 73,3

76

100 / 122

88 / 87

83 / 78

17 / 30

17

73

56

0,2 / 0,1

Nepal

56

62,8 / 63,9

740

129 / 123

75 / 83

46 / 40

37 / 65

102

39

35

0,8 / 0,2

Paquistão

71

64,4 / 64,7

500

99 / 75

68 / 72

31 / 23

37 / 64

68

28

20

0,2 / <0,1

Sri Lanca

15

72,4 / 77,7

92

102 / 101

82 / 83

8 / 11

17

70

50

0,1 / <0,1

42

67,0 / 71,3

40

47

29

ÁSIA OCIDENTAL
Iraque

83

59,2 / 62,3

250

Israel

5

78,3 / 82,5

17

96 / 101

33 / 37

44 / 47

89 / 93

108 / 89

87 / 73

54 / 35

16 / 36

37

14

10

110 / 111

100 / 100

93 / 93

2/4

14

68

52

99 / 99

Jordânia

20

70,9 / 74,1

41

98 / 99

Kuwait

10

75,7 / 80,1

5

99 / 97

Líbano

19

70,8 / 75,2

150

108 / 105

Território Palestino Ocupado

18

71,7 / 74,9

100

89 / 88

91 / 96

87 / 88

5 / 15

25

56

41

92 / 98

6/9

22

50

41

25

61

37

77

51

37

85 / 93
96 / 102

3 / 12

S I T UA Ç Ã O DA P O P U L A Ç Ã O M U N D I A L 2 0 07

0,2 / 0,1

87

pt_relatorio_tabelas:tabelas_relatorio

16/5/2007

11:53

Page 88

Monitoramento das metas da CIPD – Indicadores Selecionados
Indicadores de Mortalidade
Mortalidade
infantil total
por 1.000
nascidos
vivos

Expectativa
de vida M/F

Indicadores de Educação

Índice de
mortalidade
materna

Matrícula
ensino
primário
(bruta) M/F

% que atinge
o último ano
do ensino
primário
M/F

Indicadores de Saúde Reprodutiva

Matrícula
ensino
secundário
(bruta)
M/F

% de
analfabetos
(>15 anos)
M/F

Nascimentos/
1.000
mulheres
de 15 a
19 anos

Prevalência do uso de
anticoncepcionais
Todos os Métodos
métodos modernos

Omã

14

73,6 / 76,7

87

84 / 85

98 / 98

89 / 85

13 / 26

41

24

18

Arábia Saudita

19

71,0 / 75,0

23

91 / 91

100 / 94

89 / 86

13 / 31

30

32

29

República Árabe Síria

16

72,4 / 76,1

160

127 / 121

93 / 92

70 / 65

14 / 26

30

40

28

Turquia (10)

37

67,3 / 72,0

70

96 / 90

95 / 94

90 / 68

5 / 20

36

64

38
24

Emirados Árabes Unidos
Iêmen
ESTADOS ÁRABES (11)
E U R O PA

EUROPA ORIENTAL
Bulgária
República Checa

8

77,3 / 82,0

54

85 / 82

96 / 97

62 / 66

18

28

60

61,1 / 63,9

570

102 / 72

78 / 67

64 / 31

86

21

10

50

66,3 / 69,8

252

101 / 91

90 / 87

71 / 64

30

43

36

9

70,1 / 78,4

17

69

53

26

63

41

41

42

26

95 / 96

11

72

63

14

62,6 / 73,8

12

69,7 / 76,3

32

106 / 104

5

73,0 / 79,3

9

103 / 101

104 / 100
98 / 99

20 / 41

1/2

Taxa de
prevalência
do HIV (%)
(15 a 49
anos) M/F

0,4 / 0,4

<0,1 / <0,1

Hungria

8

69,7 / 77,7

16

99 / 97

97 / 96

20

77

68

0,1 / <0,1

Polônia

8

71,1 / 79,0

13

99 / 99

96 / 97

14

49

19

0,2 / 0,1

32

64

30

19

74

41

Romênia

16

68,6 / 75,7

49

107 / 106

85 / 86

Slováquia

7

71,0 / 78,6

3

100 / 98

94 / 95

EUROPA SETENTRIONAL (12)

2/4

5

76,0 / 81,1

Dinamarca

5

75,5 / 80,0

5

101 / 101

100 / 100

121 / 127

Estônia

9

66,8 / 77,9

63

101 / 98

99 / 99

97 / 99

Finlândia

4

75,9 / 82,3

6

101 / 100

100 / 100

107 / 112

Irlanda

5

75,9 / 81,0

5

107 / 106

100 / 100

108 / 116

Letônia

9

67,1 / 77,7

42

94 / 91

97 / 96

0/0

Lituânia

8

67,7 / 78,5

13

98 / 97

103 / 101

0/0

Noruega

3

77,7 / 82,5

16

99 / 99

Suécia

3

78,6 / 82,9

2

99 / 99

Reino Unido

5

76,6 / 81,2

13

107 / 107

103 / 106

6

75,8 / 82,2

EUROPA MERIDIONAL (13)
Albânia

23

71,6 / 77,3

55

Bósnia and Herzegovina

12

72,0 / 77,4

31

Croácia

6

72,2 / 79,1

8

95 / 94

Grécia

6

76,0 / 81,2

9

102 / 101

Itália
Macedônia (Antiga República Iugoslava)
Portugal
Sérvia e Montenegro (14)

99 / 100

106 / 105

18

79

75

6

78

72

23

70

56

2,0 / 0,6

9

77

75

0,1 / 0,1

17

48

39

1,2 / 0,3

20

47

31

0,3 / 0,0

114 / 117

9

74

69

0,2 / 0,1

101 / 105

7
23

84

81

0,3 / 0,1

11

69

49

79 / 77

96 / 97

0/0

12

0,3 / 0,2

0,3 / 0,1

1/2

16

75

8

1/6

22

48

16

87 / 89

1/3

14

96 / 97

2/6

8

5

77,4 / 83,5

5

102 / 101

100 / 98

1/2

7

14

71,9 / 76,9

23

98 / 98

85 / 83

2/6

22

5

74,6 / 81,1

5

119 / 114

92 / 102

0,3 / 0,1
60

39

17

0,7 / 0,4

1,2 / 0,1

12

71,6 / 76,3

11

98 / 98

88 / 89

22

58

33

Eslovênia

5

73,5 / 80,7

17

100 / 99

100 / 100

6

74

59

Espanha

4

76,5 / 83,7

4

109 / 107

116 / 123

9

81

67

4

76,4 / 82,5

6

74

70

EUROPA OCIDENTAL (15)

1/6

0,3 / 0,1

0,3 / 0,1

0,9 / 0,3

Áustria

4

76,8 / 82,4

4

106 / 106

104 / 98

11

51

47

0,5 / 0,1

Bélgica

4

76,4 / 82,6

10

104 / 104

111 / 107

7

78

74

0,3 / 0,2

França

4

76,5 / 83,4

17

105 / 104

98 / 97

110 / 111

1

75

69

0,6 / 0,3

101 / 99

9

75

72

0,2 / 0,1

100 / 99

120 / 118

4

79

76

0,3 / 0,2

97 / 89

4

82

78

0,6 / 0,3

76

72

63

63

62

58

50

73

72

Alemanha

4

76,3 / 82,1

8

100 / 100

Países Baixos

4

76,2 / 81,6

16

109 / 106

Suíça

4

78,2 / 83,7

7

103 / 102

AMÉRICA LATINA & CARIBE

CARIBE (16)
Cuba

88

INDICADORES

23

69,6 / 76,0

31

66,4 / 70,8

5

76,7 / 80,2

33

104 / 99

96 / 98

93 / 94

0/0

0,1 / 0,1
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Monitoramento das metas da CIPD – Indicadores Selecionados
Indicadores de Mortalidade
Mortalidade
infantil total
por 1.000
nascidos
vivos

Expectativa
de vida M/F

Indicadores de Educação

Índice de
mortalidade
materna

República Dominicana

30

65,2 / 72,1

150

Haiti

57

52,6 / 53,8

680

Jamaica

14

69,3 / 72,7

87

9

72,5 / 81,0

25

13

67,5 / 72,5

160

20

72,1 / 77,2

Porto Rico
Trindade e Tobago

AMÉRICA CENTRAL

Matrícula
ensino
primário
(bruta) M/F

115 / 110

95 / 95

108 / 105

% que atinge
o último ano
do ensino
primário
M/F

58 / 86

86 / 92

66 / 76

% de
analfabetos
(>15 anos)
M/F

64 / 78

13 / 13

87 / 89

26 / 14

85 / 91

Costa Rica

10

76,4 / 81,2

43

110 / 109

84 / 90

77 / 82

El Salvador

22

68,7 / 74,8

150

115 / 111

67 / 72

62 / 64

Guatemala

31

64,7 / 72,0

240

118 / 109

70 / 66

Honduras

29

67,0 / 71,1

110

113 / 113

México

17

73,6 / 78,5

83

110 / 108

Nicarágua

26

68,5 / 73,3

230

Panamá

18

73,0 / 78,2

160

AMÉRICA DO SUL (17)

Indicadores de Saúde Reprodutiva

Matrícula
ensino
secundário
(bruta)
M/F

5/5

Nascimentos/
1.000
mulheres
de 15 a
19 anos

Prevalência do uso de
anticoncepcionais
Todos os Métodos
métodos modernos

Taxa de
prevalência
do HIV (%)
(15 a 49
anos) M/F

89

70

66

1,1 / 1,1

58

28

22

3,5 / 4,1
2,2 / 0,8

74

66

63

48

78

68

34

38

33

73

66

58

2,3 / 3,0

71

80

71

0,4 / 0,2

81

67

61

1,4 / 0,5

54 / 49

25 / 37

107

43

34

1,3 / 0,5

58 / 73

20 / 20

93

62

51

2,3 / 0,8

92 / 94

77 / 82

8 / 10

63

68

60

0,5 / 0,1

113 / 110

51 / 56

62 / 71

23 / 23

113

69

66

113 / 109

85 / 86

68 / 73

7/9

83

113 / 112

84 / 85

84 / 89

3/3

57

85 / 85

90 / 87

7 / 19

78

58

35

0,2 / 0,1

97 / 107

12 / 11

89

77

70

0,7 / 0,4

23

69,1 / 76,1

Argentina

13

71,5 / 79,0

82

Bolívia

47

63,3 / 67,5

420

113 / 113

Brasil

24

68,0 / 75,6

260

145 / 137

Chile

7

75,5 / 81,5

31

106 / 101

99 / 99

89 / 90

4/4

60

22

70,3 / 76,2

130

114 / 112

81 / 86

75 / 83

7/7

73

77

64

0,9 / 0,3

8 / 10

83

66

50

0,2 / 0,3

60

73

61

0,5 / 0,2

7 / 18

51

71

47

0,8 / 0,3

69

0,4 / 0,6

7/7

90

1,0 / 0,4

Colômbia

78

0,4 / 0,1
1,3 / 0,5

Equador

21

72,1 / 78,0

130

117 / 117

75 / 77

61 / 61

Paraguai

34

69,6 / 74,1

170

108 / 104

80 / 83

62 / 63

Peru

29

68,6 / 73,8

410

114 / 114

90 / 90

91 / 92

Uruguai

12

72,6 / 79,7

27

110 / 108

87 / 90

100 / 116

Venezuela

16

70,7 / 76,7

96

106 / 104

88 / 95

70 / 79

AMÉRICA DO NORTE (18)
Canadá
Estados Unidos da América
OCEANIA

AUSTRÁLIA – NOVA ZELÂNDIA

6

75,4 / 80,8

5

78,1 / 83,0

6

100 / 100

110 / 107

75,1 / 80,5

17

100 / 98

94 / 95

7
26

72,9 / 77,2

5

78,3 / 83,2

5

78,4 / 83,4

Melanésia (20)

56

58,6 / 60,3

Nova Zelândia

5
65

Austrália (19)

Papua Nova Guiné

8

103 / 103

152 / 145

77,6 / 81,9

7

102 / 102

114 / 122

56,4 / 57,5

300

75

65
0,9 / 0,3

0,4 / 0,2

45

73

69

12

75

73

0,5 / 0,2
1,2 / 0,4

49

73

68

26

62

57

15

76

72

13

76

72

21

75

72

49

26

20

0,3 / <0,1

46

80 / 70

68 / 68

29 / 23

37 / 49

1,4 / 2,2

PAÍSES COM ECONOMIAS EM TRANSIÇÃO DA ANTIGA UNIÃO SOVIÉTICA (21)
Armênia

29

68,4 / 75,1

55

92 / 96

87 / 89

0/1

29

61

22

0,2 / 0,1

Azerbaijão

73

63,7 / 71,1

94

97 / 95

84 / 81

1/2

30

55

12

0,2 / <0,1

Bielorrússia

14

63,0 / 74,4

35

103 / 100

95 / 96

0/1

25

50

42

0,5 / 0,2

Geórgia

39

67,0 / 74,7

32

93 / 94

30

47

27

0,4 / 0,1

Cazaquistão

59

58,6 / 69,7

210

110 / 108

76 / 83

100 / 97

82 / 83
0/1

27

66

53

0,2 / 0,3

Quirguizistão

52

63,5 / 71,9

110

98 / 97

86 / 87

1/2

31

60

49

0,2 / <0,1

República da Moldóvia

23

65,7 / 72,9

36

93 / 92

80 / 83

1/2

29

62

43

0,9 / 1,2

Federação Russa

16

58,7 / 71,8

67

123 / 123

93 / 93

0/1

28

65

47

1,7 / 0,5

Tajiquiistão

86

61,6 / 67,0

100

103 / 99

89 / 74

0,3 / <0,1

Turquemenistão

75

58,9 / 67,4

31

Ucrânia

15

60,5 / 72,5

35

107 / 107

92 / 85

Usbequistão

56

63,9 / 70,3

24

100 / 99

96 / 93

0/1

28

34

27

1/2

16

62

53

0/1

28

68

38

1,6 / 1,3

34

68

63

0,4 / 0,1
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Indicadores Demográficos, Sociais e Econômicos
População
Total
(milhões)
(2007)

População
projetada
(milhões)
(2050)

Taxa média
de crescimento
demográfico (%)
(20052010)

%
população
urbana
(2007)

Taxa de
crescimento
urbano
(20052010)

População
/ha terra
arável e de
cultivo
permanente

Taxa
total de
fecundidade
(2007)

% partos
atendidos por
pessoal
capacitado

Total mundial

6.615,9 9.075,9 1,1

50

2,0

2,56

62

Regiões mais desenvolvidas (*)

1.217,5 1.236,2 0,2

75

0,5

1,58

99

Regiões menos desenvolvidas (*) 5.398,4 7.839,7 1,3

44

2,5

2,76

57

795,6 1.735,4 2,3

28

4,0

4,74

34

945,3 1.937,0 2,1

Países menos desenvolvidos (*)

Á F R I C A (1)

RIB per
capita
PPC
(2005)

Despesa
por aluno
ensino
primário
(% do
PIB per
capita)

Gastos
públicos em
saúde
(% do
PIB)

9.420

Assistência
externa à
população
(US$,000)

Mortalidade
menores de
5 anos

(5.620,000)

80 / 77

Consumo
de
energia
per
capita

1,734

Acesso
a fontes
de água
potável

83

10 / 9
87 / 85
1.427

155 / 144

39

3,2

4,71

47

678,7

2,3

23

3,7

5,28

35

Burundi

8,1

25,8

3,7

11

6,8

4,5

6,81

25

640

19,9

0,7

8.087

185 / 162

79

Eritréia

4,7

11,2

3,1

20

5,2

5,6

5,10

28

1.010

9,8

2,0

8.862

84 / 78

60

Etiópia

81,2

170,2

2,3

16

4,0

4,9

5,47

6

1.000

3,4

66.657

164 / 149

299

22

Quênia

36,0

83,1

2,6

21

3,9

4,5

4,97

42

1.170

25,2

1,7

78.024

115 / 99

494

61

Madagascar

19,6

43,5

2,6

27

3,5

3,6

4,94

51

880

8,7

1,7

14.001

123 / 113

Malawi

13,5

29,5

2,2

18

4,7

3,6

5,72

61

650

14,4

3,3

93.661

172 / 162

73

1,3

1,5

0,8

42

1,1

1,2

1,94

99

12.450

13,6

2,2

2.081

18 / 14

100

20,5

37,6

1,8

36

3,9

3,1

5,15

48

1.270

2,9

77.296

171 / 154

9,4

18,2

2,3

21

6,5

5,2

5,25

31

1.320

7,4

1,6

26.182

204 / 178

1,2

3.682

192 / 182

29

11,6

2,2

62.244

135 / 121

60

Maurícia (2)
Moçambique
Ruanda

1.623,468

306

301,5

ÁFRICA ORIENTAL

22

155 / 143
153 / 138

46

430

43
74

Somália

8,8

21,3

3,1

36

4,3

6,4

6,09

34

Uganda

30,9

126,9

3,6

13

4,8

2,7

7,11

39

1.500

República Unida da Tanzânia

39,7

66,8

1,8

25

3,5

5,6

4,51

46

730

2,4

104.482

169 / 153

465

62

Zâmbia

12,1

22,8

1,7

35

2,1

1,4

5,23

43

950

9,3

2,8

97.871

169 / 153

592

58

2,3

3,22

73

1.940

16,1

2,8

47.641

120 / 106

752

81

6,12

54

6,47

47

2.210

245 / 215

606

53

429

Zimbábue

13,2

15,8

0,6

37

1,9

115,7

303,3

2,7

41

4,1

Angola

16,9

43,5

2,8

55

4,0

Camarões

16,9

26,9

1,6

56

3,1

1,1

4,14

62

2.150

4,2

6,7

1,4

38

1,9

1,3

4,62

44

1.140

ÁFRICA CENTRAL (3)

República Centro-Africana

2,7

203 / 181

Chade

10,3

31,5

2,7

26

4,4

1,7

6,66

14

1.470

Congo, República Democrática do (4)

61,2

177,3

3,1

33

4,9

4,2

6,71

61

720

Congo, República do

4,2

13,7

2,9

61

3,6

2,6

6,30

Gabon

1,4

2,3

1,6

85

2,2

0,9

3,58

86

5.890

ÁFRICA SETENTRIONAL (5)

197,7

311,9

1,7

52

2,6

Argélia

33,9

49,5

1,5

65

2,5

Egito

76,9

125,9

1,8

43

6,1

9,6

1,9

85

32,4

46,4

1,4

Sudão

37,8

66,7

Tunísia

10,3

12,9

54,3

56,0

Jamahiriya Árabe Popular da Líbia
Marrocos

ÁFRICA MERIDIONAL
Botsuana

1,8

810

2,93

70

0,9

2,39

92

6.770

2,3

7,3

3,02

69

4.440

2,2

0,1

2,75

94

60

2,5

1,1

2,59

63

4.360

2,1

43

4,2

1,1

4,00

57

2.000

1,0

66

1,6

0,5

1,87

90

7.900

0,1

57

1,0

2,73

83

1,7 -0,4

59

0,9

2,94

94

10.250

2,1

2,4
8,5

11,0

7,9

11,3

16.644

1,2

8.031

164 / 148

1,5

2.502

183 / 151

2,6

5.800

206 / 183

0,7

100.711

208 / 186

1,3

9.179

113 / 90

273

58

2,9

759

92 / 83

1.256

88

1.036

85
98

73.996 23

56 / 47

3,3

1.029

35 / 31

42
293

2,2

40.901

38 / 31

735

2,6

53

18 / 18

3.191

19,3

1,7

9.345

44 / 30

378

81

1,9

16.877

113 / 100

477

70

2,8

1.352

23 / 20

837

93

15,5

81 / 73
6,2

3,3

12.584

103 / 92

95

1,8

1,6 -0,3

19

1,1

2,1

3,30

55

3.410

20,8

4,1

3.087

119 / 106

Namíbia

2,1

3,1

1,0

36

2,6

1,1

3,50

76

7.910

21,3

4,7

13.799

75 / 68

635

Africa do Sul

47,7

48,7

0,2

60

1,0

0,4

2,65

84

12.120

13,7

3,2

79.051

77 / 70

2.587

Suazilândoa

1,0

1,0 -0,4

25

0,7

1,8

3,52

70

5.190

11,0

3,3

2.173

12,2

1,9

19.965

149 / 145

2,6

14.729

191 / 180

ÁFRICA OCIDENTAL (6)

587,0

2,3

44

3,7

5,40

41

9,0

22,1

3,0

41

4,0

1,2

5,46

66

1.110

Burquina Faso

14,0

39,1

2,9

19

5,1

2,4

6,38

57

1.220

Costa do Marfim

18,8

34,0

1,7

46

2,7

1,1

4,52

63

1.490

16,0

1,0

14.879

193 / 174

1,6

3,1

2,3

56

3,9

3,5

4,23

55

1.920

7,1

3,2

1.037

117 / 106

90

INDICADORES

79

144 / 126

276,1

Gâmbia

46

3,0

Lesoto

Benin

66
75

87
88
62

186 / 178
292

67
61

374

84
82
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Indicadores Demográficos, Sociais e Econômicos
População
Total
(milhões)
(2007)

População
projetada
(milhões)
(2050)

Taxa média
de crescimento
demográfico (%)
(20052010)

%
população
urbana
(2007)

Taxa de
crescimento
urbano
(20052010)

População
/ha terra
arável e de
cultivo
permanente

Taxa
total de
fecundidade
(2007)

% partos
atendidos por
pessoal
capacitado

RIB per
capita
PPC
(2005)

Gana

23,0

40,6

1,9

49

3,4

1,8

3,90

47

2.370

Guiné

9,8

23,0

2,2

34

3,6

4,0

5,55

35

2,240

Guiné-Bissau

1,7

5,3

2,9

30

3,2

2,2

7,08

35

700

Libéria

3,5

10,7

2,9

60

4,1

3,7

6,78

51

14,3

42,0

2,9

32

4,7

2,2

6,62

41

1.000

3,2

7,5

2,7

41

3,3

3,0

5,49

57

2.150

14,9

50,2

3,3

17

4,4

0,7

7,56

16

800

Nigéria

137,2

258,1

2,1

50

3,7

1,1

5,38

35

1.040

Senegal

Mali
Mauritânia
Níger

Despesa
por aluno
ensino
primário
(% do
PIB per
capita)

Gastos
públicos em
saúde
(% do
PIB)

Assistência
externa à
população
(US$,000)

Mortalidade
menores
de 5 anos

Consumo
de
energia
per
capita

400

1,4

55.629

92 / 88

0,9

13.114

145 / 149

50

2,6

5.226

206 / 183

59

2,7

2.308

217 / 200

61

15,8

2,8

49.227

209 / 203

50

14,4

3,2

12.127

147 / 135

53

19,0

2,5

7.705

245 / 250

46

1,3

125.196

193 / 185

777
287

10,3

12,2

23,1

2,3

42

2,9

2,9

4,52

58

1.770

16,0

2,1

24.733

124 / 118

Serra Leona

5,8

13,8

2,1

42

3,8

4,7

6,48

42

780

21,5

2,0

6.875

291 / 265

Togo

6,5

13,5

2,5

42

4,3

1,1

4,86

49

1.550

6,7

1,4

2.600

136 / 119

3.995,7 5.217,2

633.053

64 / 66

ÁSIA

ÁSIA ORIENTAL (7)
China
Rep, Popular Democ, da Coréia
Hong Kong RAE, China (8)
Japão
Mongólia
República da Coréia

SUDESTE DA ÁSIA
Camboja
Indonésia
República Democ, Popular do Laos

1,1

41

2,4

2,36

58

1.540,9

1.586,7

0,5

46

2,2

1,69

97

1.331,4

1.392,3

0,6

42

2,7

5,5

1,73

83

22,7

24,2

0,4

62

0,9

2,2

1,94

97

Acesso
a fontes
de água
potável

75

48
76
57

445

52

29 / 38
6.600

2,0

31.879

30 / 41

1.094

77

5,3

1.419

56 / 49

896

100

7,2

9,2

1,0

100

1,0

0,95

100

34.670

16,0

128,3

112,2

0,1

66

0,4

0,9

1,36

100

31.410

22,2

6,4

(442.186) 24

5/4

2.428

5/4

4.053

2,7

3,6

1,2

57

1,5

0,5

2,23

99

2.190

15,7

4,3

2.277

100

48,1

44,6

0,3

81

0,6

1,9

1,19

100

21.850

16,3

2,8

4.291

92

570,2

752,3

1,2

45

3,0

2,33

69

14,6

26,0

2,0

21

4,9

2,6

3,76

32

2.490

6,5

2,1

36.508

130 / 120

228,1

284,6

1,1

50

3,3

2,7

2,22

66

3.720

2,9

1,1

52.100

46 / 37

75 / 71
5/5

62

49 / 39
41
753

77

2.318

99

6,2

11,6

2,2

21

4,0

4,2

4,33

19

2.020

6,7

1,2

2.733

129 / 123

Malásia

26,2

38,9

1,7

69

2,9

0,5

2,65

97

10.320

20,2

2,2

4.131

12 / 10

Mianmar

51,5

63,7

0,9

32

2,9

3,1

2,11

56

0,5

10.739

107 / 89

276

78

Filipinas

85,9

127,1

1,6

64

2,8

2,8

2,87

60

5.300

11,1

1,4

43.596

33 / 22

525

85

4/4

5.359

100

13,8

2,0

10.291

26 / 16

1.406

99

7,3

3.562

118 / 110

1,5

31.873

36 / 27

544

85

2,6

15.257

234 / 240

1,1

71.347

65 / 64

Singapura

4,4

5,2

1,2

100

1,2

2,5

1,30

100

29.780

65,3

74,6

0,8

33

1,8

1,7

1,87

99

8.440

1,1

3,3

5,5

27

7,0

3,3

7,39

24

86,4

116,7

1,3

27

3,0

6,0

2,15

85

ÁSIA CENTRO-MERIDIONAL 1.661,9

Tailândia
Timor-Leste, República Democrática
Vietnam

2.495,0

1,5

31

2,5

2,92

39

Afeganistão

32,3

97,3

3,5

24

5,1

2,0

7,11

14

Bangladesh

147,1

242,9

1,8

26

3,5

9,2

2,98

13

Butão

1,6

3.010

51

58

87 / 90

2.090

7,2

39
159

74

2,3

4,4

2,2

12

5,1

16,5

3,89

24

2,6

4.713

71 / 68

1.135,6

1.592,7

1,4

29

2,3

3,3

2,79

43

3.460

12,5

1,2

99.173

84 / 88

520

86

Irã (República Islâmica do)

71,2

101,9

1,3

68

2,1

0,9

2,03

90

8.050

10,5

3,1

2.481

32 / 31

2.055

94

Nepal

28,2

51,2

1,9

17

4,8

9,4

3,32

11

1.530

12,7

1,5

26.296

71 / 75

336

90

Paquistão

164,6

304,7

2,1

36

3,3

3,8

3,77

23

2.350

0,7

39.983

95 / 106

467

91

Sri Lanka

21,1

23,6

0,8

15

0,8

4,5

1,87

97

4.520

1,6

14.038

20 / 13

421

79

222,8

383,2

1,9

65

2,2

3,13

73

77079 23

56 / 48

30,3

63,7

2,4

67

2,3

0,4

4,30

72

18.859

109 / 102

943

81

Israel

7,0

10,4

1,7

92

1,7

0,4

2,68

Jordânia

6,0

10,2

2,1

83

2,5

1,4

3,15

100

Kuwait

2,8

5,3

2,5

98

2,5

1,5

2,27

100

Líbano

3,7

4,7

1,1

87

1,2

0,4

2,21

93

Território Palestino Ocupado

3,9

10,1

3,1

72

3,3

2,0

5,06

97

Índia

ÁSIA OCIDENTAL
Iraque

1,4
25.280

23,0

6,1

54

5.280

15,2

4,2

26.270

25,9

2,7

5,1

3,0

5.740

62

6/5

3.086

100

23 / 21

1.027

97

11 / 11

9.566

1.712

27 / 17

1.700

10.157

23 / 18
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Indicadores Demográficos, Sociais e Econômicos
População
Total
(milhões)
(2007)

Omã

População
projetada
(milhões)
(2050)

Taxa média
de crescimento
demográfico (%)
(20052010)

%
população
urbana
(2007)

Taxa de
crescimento
urbano
(20052010)

População
/ha terra
arável e de
cultivo
permanente

Taxa
total de
fecundidade
(2007)

% partos
atendidos por
pessoal
capacitado

RIB per
capita
PPC
(2005)

Despesa
por aluno
ensino
primário
(% do
PIB per
capita)

Gastos
públicos em
saúde
(% do
PIB)

Assistência
externa à
população
(US$,000)

Mortalidade
menores
de 5 anos

Consumo
de
energia
per
capita

13,1

2,7

6

16 / 15

4.975

14.740

31,9

2,5

4

25 / 17

5.607

Acesso
a fontes
de água
potável

2,7

5,0

2,2

72

2,2

12,2

3,23

95

Arábia Saudita

25,8

49,5

2,4

81

2,6

0,5

3,62

93

República Árabe Síria

20,0

35,9

2,4

51

2,8

0,9

3,11

70

3.740

14,5

2,5

2.568

20 / 16

986

93

Turquia (10)

75,2

101,2

1,3

68

2,0

0,8

2,32

83

8.420

13,9

5,4

1.556

47 / 37

1.117

96

7,7

2,5

4

9/8

9.707

100

2,2

10.836

83 / 75

289

67

2,5

157.296

54 / 48

1.472

75

Emirados Árabes Unidos

4,8

9,1

2,3

77

2,3

0,5

2,36

100

22,3

59,5

3,1

28

4,6

5,7

5,70

22

920

E S TA D O S Á R A B E S (11)

335,0

598,5

2,1

56

2,8

1,5

3,40

67

5.199

E U R O PA

727,7

653,3

-0,1

72

0,1

1,43

99

294,5

223,5

-0,5

68

-0,4

1,30

99

7,6

5,1

-0,7

71

-0,4

0,1

1,23

99

8.630

16,2

10,2

8,5

-0,1

73

-0,1

0,2

1,21

100

20.140

12,0

Iêmen

EUROPA ORIENTAL
Bulgária
República Checa

15,3

12 / 10
23, 25

20 / 16

4,1

70.202

837

16 / 14

2.494

99

6,8

487

6/5

4.324

100
99

Hungria

10,0

8,3

-0,3

67

0,3

0,2

1,28

100

16.940

20,8

6,1

116

11 / 9

2.600

Polônia

38,5

31,9

-0,1

62

0,2

0,5

1,23

100

13.490

23,5

4,5

498

10 / 9

2.452

Romênia

21,5

16,8

-0,4

54

0,0

0,3

1,25

98

8.940

9,9

3,8

9.414

23 / 17

1.794

57

5,4

4,6

0,0

56

0,2

0,3

1,18

99

15.760

11,3

5,2

481

9/9

3.443

100

1,67

99
33.570

24,9

7,5

(27.410)

6/6

3.853

100

Eslováquia

EUROPA SETENTRIONAL (12)

96,4

105,6

0,3

84

0,4

Dinamarca

5,5

5,9

0,3

86

0,4

0,1

1,76

Estônia

1,3

1,1

-0,3

69

-0,2

0,2

1,43

100

15.420

19,8

4,1

43

13 / 9

3.631

100

Finlândia

5,3

5,3

0,2

61

0,4

0,1

1,72

100

31.170

18,3

5,7

(23.697)

5/4

7.204

100

Irlanda

4,3

5,8

1,3

61

1,8

0,3

1,95

100

34.720

12,4

5,8

(278.645)

6/6

3.777

Letônia

2,3

1,7

-0,5

68

-0,4

0,1

1,29

100

13.480

22,4

3,3

71

14 / 12

1.881

Lituânia

3,4

2,6

-0,4

66

-0,5

0,2

1,25

100

14.220

5,0

645

13 / 9

2.585

Noruega

4,7

5,4

0,5

78

0,6

0,2

1,79

40.420

20,5

8,6

(37.039)

4/4

5.100

100

Suécia

9,1

10,1

0,3

84

0,4

0,1

1,71

31.420

24,4

8,0

(661.101)

4/4

5.754

100

60,0

67,1

0,3

90

0,4

0,2

1,66

99

32.690

16,4

6,9

(589.650)

6/6

3.893

100

150,2

138,7

0,2

67

0,5

1,39

98

Reino Unido

EUROPA MERIDIONAL (13)

6/6

8/7

Albâania

3,2

3,5

0,5

47

2,1

2,1

2,19

94

5.420

Bósnia e Herzegovina

3,9

3,2

0,1

47

1,4

0,2

1,29

100

7.790

100

7,7

Croácia

4,6

3,7

-0,1

57

0,4

0,2

1,34

Grécia

11,2

10,7

0,2

59

0,4

0,3

1,25

Itália

58,2

50,9

0,0

68

0,2

0,2

1,37

28.840

2,0

1,9

0,1

70

1,1

0,4

1,45

98

7.080

Portugal

10,6

10,7

0,4

59

1,5

0,6

1,47

100

19.730

24,0

Sérvia e Montenegro (14)

10,5

9,4

0,0

53

0,4

0,5

1,59

93

2,0

1,6

-0,1

51

0,2

0,1

1,21

100

43,6

42,5

0,4

77

0,6

0,1

1,34

186,6

185,5

0,2

77

0,4

Macedônia (Antiga Rep, Iugoslava)

Eslovênia
Espanha

EUROPA OCIDENTAL (15)

1,56

99

2,7

7.056

32 / 28

674

96

4,8

1.751

15 / 13

1.136

97
100

12.750

24,0

6,5

241

8/7

1.976

23.620

15,6

5,1

(24.107)

8/7

2.709

25,4

6,3

(13.214)

6/6

3.140

23,6

6,0

854

6,7

(196.894)

22.160
25.820

19,2

17 / 16
7/7

2.469

7,2

626

15 / 13

1.991

6,7

28

7/7

3.518

5,5

(31.872)

6/5

3.240

100

100

100

93

6/5

Áustria

8,2

8,1

0,1

66

0,3

0,3

1,40

33.140

23,9

5,1

(101.131)

6/5

4.086

Bélgica

10,5

10,3

0,1

97

0,2

0,2

1,66

32.640

19,0

6,3

(89.798)

6/5

5.701

França

60,9

63,1

0,3

77

0,6

0,1

1,86

30.540

17,8

7,7

(6.349)

6/5

4.519

100

Alemanha

82,7

78,8

0,0

75

0,1

0,1

1,34

29.210

16,7

8,7

(26.029) 26

5/5

4.205

100

Países Baixos

16,4

17,1

0,4

81

1,0

0,5

1,73

7,3

7,3

0,1

76

0,6

1,0

1,40

576,5

782,9

1,3

78

1,7

2,40

83

39,8

46,4

0,8

65

1,3

2,38

74

11,3

9,7

0,2

75

0,0

1,63

100

Suécia
AMÉRICA LATINA & CARIBE

CARIBE (16)
Cuba

92

INDICADORES

0,5

100

32.480

18,0

6,1

(166.276)

7/6

4.982

100

37.080

24,3

6,7

(1.807,643)

6/5

3.689

100

250.207

33 / 27

1.000

91

54 / 46
30,9

6,3

1.431

6/6
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Indicadores Demográficos, Sociais e Econômicos
População
Total
(milhões)
(2007)

População
projetada
(milhões)
(2050)

Taxa média
de crescimento
demográfico (%)
(20052010)

%
população
urbana
(2007)

Taxa de
crescimento
urbano
(20052010)

População
/ha terra
arável e de
cultivo
permanente

Taxa
total de
fecundidade
(2007)

% partos
atendidos por
pessoal
capacitado

RIB per
capita
PPC
(2005)

República Dominicana

9,1

12,7

1,4

68

2,4

0,9

2,58

99

7.150

Haiti

8,8

13,0

1,4

40

3,0

4,6

3,63

24

1.840

Jamaica

2,7

2,6

0,4

54

1,0

1,8

2,32

95

4.110

Porto Rico

4,0

4,4

0,5

98

0,8

1,1

1,86

100

1,3

1,2

0,3

13

2,8

0,9

1,61

96

151,3

209,6

1,4

71

1,8

2,44

77

Trindade e Tobago

AMÉRICA CENTRAL

Despesa
por aluno
ensino
primário
(% do
PIB per
capita)

5,0

15,5

Gastos
públicos em
saúde
(% do
PIB)

Assistência
externa à
população
(US$,000)

Mortalidade
menores
de 5 anos

Consumo
de
energia
per
capita

Acesso
a fontes
de água
potável

95

2,3

7.560

48 / 39

923

2,9

26.152

108 / 93

270

54

2,7

5.067

21 / 18

1.543

93

8.553

91

12 / 10
13.170

16,0

1,5

627

20 / 16
29 / 23

Costa Rica

4,5

6,4

1,5

63

2,3

1,5

2,11

98

9.680

17,1

5,8

576

13 / 10

880

97

El Salvador

7,1

10,8

1,6

60

2,1

2,2

2,70

69

5.120

9,4

3,7

8.270

32 / 26

675

84

Guatemala

13,2

25,6

2,4

48

3,4

2,9

4,20

41

4.410

4,7

7,5

12,8

2,1

47

3,1

1,6

3,34

56

2.900

109,6

139,0

1,1

77

1,5

0,8

2,17

86

10.030

Nicarágua

5,7

9,4

2,0

60

2,6

0,5

2,96

67

3.650

Panamá

3,3

5,1

1,6

73

2,7

1,0

2,58

93

7.310

385,4

526,9

1,3

82

1,7

2,38

87

39,5

51,4

1,0

90

1,2

0,1

2,25

99

13.920

10,9

Honduras
México

AMÉRICA DO SUL (17)
Argentina
Bolívia

2,1

16.968

48 / 36

608

95

4,0

10.403

48 / 38

522

87

2,9

13.083

22 / 18

1.564

97

9,1

3,7

20.728

39 / 31

588

79

9,9

5,0

836

27 / 20

836

90

4,3

1.303

17 / 14

1.575

96
85

14,4

33 / 26

9,5

14,9

1,8

65

2,5

1,1

3,55

61

2.740

16,4

4,3

11.874

65 / 56

504

Brasil

191,3

253,1

1,3

85

1,8

0,4

2,25

88

8.230

11,3

3,4

19.236

34 / 26

1.065

90

Chile

16,6

20,7

1,0

88

1,3

1,0

1,94

100

11.470

15,3

3,0

717

10 / 8

1.647

95

Colômbia

47,0

65,7

1,4

73

1,8

2,2

2,48

91

7.420

16,7

6,4

3.076

30 / 26

642

93

Equador

13,6

19,2

1,4

64

2,2

1,1

2,60

69

4.070

3,2

2,0

3.966

29 / 22

708

94

Paraguai

6,4

12,1

2,2

60

3,2

0,7

3,57

77

4.970

12,3

2,3

3.673

46 / 36

679

86

28,8

42,6

1,4

73

1,7

1,8

2,67

71

5.830

6,4

2,1

23.767

50 / 41

442

83

7,9

2,7

571

16 / 12

738

100

2,0

1.096

28 / 24

2.112

83

6/6

8.240

100

8/8

7.843

100

5.668

100

Peru
Uruguai

3,5

4,0

0,6

92

0,8

0,3

2,22

99

9.810

27,7

42,0

1,7

94

2,0

0,6

2,56

94

6.440

336,8

438,0

0,9

81

1,3

1,98

99

32,9

42,8

0,9

80

1,0

0,0

1,47

98

32.220

303,9

395,0

0,9

81

1,3

0,0

41.950

33,9

47,6

1,2

71

1,3

AUSTRÁLIA - NOVA ZELÂNDIA 24,7

Venezuela

AMÉRICA DO NORTE (18)
Canadá
Estados Unidos da América
OCEANIA

32,7

1,0

88

1,2

20,6

27,9

1,0

89

1,2

Melanésia (20) (20)

7,9

13,2

1,7

20

2,5

Nova Zelândia

4,1

4,8

0,7

86

Papua Nova Guiné

6,1

10,6

1,8

14

Austrália (19)

2,04

99

2,24

84

1,78

100

0,0

1,75

99

3,51

61

0,8

0,1

1,95

2,7

4,9

3,64

8/8

21,8

6,9

(159.248)

6,8

(4.536,582)

33 / 36
6/5
30.610

16,4

6,4

(49.877)

6/5

100

23.030

18,7

6,3

(3.979)

7/6

53

2.370

3,0

13.993

82 / 93

73 / 80
4.333
39

PA Í S E S C O M E C O N O M I A S E M T R A N S I Ç Ã O DA A N T I G A U N I Ã O S O V I É T I C A (21)
Armênia

3,0

2,5

-0,2

64

-0,3

0,6

1,33

97

5.060

8,9

1,2

1.540

36 / 31

660

92

Azerbaijão

8,5

9,6

0,8

52

0,9

1,1

1,83

84

4.890

7,6

0,9

1.166

90 / 81

1.493

77

Bielorrússia

9,6

7,0

-0,6

73

0,1

0,2

1,22

100

7.890

13,7

4,9

589

20 / 14

2.613

100

4,4

3,0

-0,8

52

-0,6

0,9

1,40

96

3.270

1,0

2.871

45 / 37

597

82

14,8

13,1

0,0

58

0,4

0,1

1,86

99

7.730

10,1

2,0

3.948

86 / 60

3.342

86

Geórgia
Cazaquistão
Quirguizistão

5,4

6,7

1,1

36

1,6

0,9

2,49

98

1.870

7,7

2,2

3.590

67 / 56

528

77

República da Moldóvia

4,2

3,3

-0,2

47

0,3

0,4

1,20

99

2.150

17,1

3,9

2.436

30 / 26

772

92

3,3

19.588

24 / 18

4.424

97

6,7

0,9

2.469

116 / 103

501

59

2,6

1.277

104 / 85

3.662

72

3,8

10.964

19 / 14

2.772

96

2,4

8.763

72 / 60

2.023

82

Federação Russa

141,9

111,8

-0,4

73

-0,6

0,1

1,40

99

10.640

Tajiquiistão

6,7

10,4

1,4

24

1,1

1,9

3,39

71

1.260

Turquemenistão

5,0

6,8

1,3

47

2,1

0,7

2,52

97

Ucrânia

45,5

26,4

-1,0

68

-0,7

0,2

1,14

99

6.720

Usbequistão

27,4

38,7

1,4

37

1,6

1,3

2,51

96

2.020

10,4
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Indicadores Selecionados para Países/Territórios Menos Populosos
Monitoramento das Metas
da CIPD – Indicadores
Selecionados

Indicadores de Mortalidade
Mortalidade
infantil total
por 1.000
nascidos
vivos

Expectativa de
vida M/F

Indicadores de Educação
Índice de
mortalidade
materna

Matrícula ensino
primário
(bruta) M/F

Matrícula
ensino
secundário
(bruta) M/F

Indicadores de Saúde Reprodutiva
Nascimen- Prevalência do uso
tos / 1.000 de anticoncepcionais
mulheres
Todos os Métodos
de 15 a 19
métodos
modernos
anos

Taxa de
prevalência
do HIV (%)
(15 a 49
anos) M/F

Bahamas

12

68,7 / 75,0

60

101 / 101

90 / 91

58

62

60

Bahrain

12

73,8 / 76,6

28

105 / 104

96 / 102

17

62

31

Barbados

10

72,9 / 79,1

95

108 / 108

113 / 113

42

55

53

2,3 / 0,8

Belize

29

69,4 / 74,1

140

126 / 123

86 / 87

76

47

42

3,6 / 1,4

Brunei Darussalam

2,6 / 4,0

6

74,9 / 79,6

37

108 / 107

94 / 98

27

Cabo Verde

25

68,1 / 74,3

150

111 / 105

65 / 70

83

53

46

Comores

49

62,8 / 67,2

480

91 / 80

40 / 30

49

26

19

Chipre

6

76,6 / 81,6

47

98 / 97

96 / 99

8

Jiboti

85

52,7 / 54,8

730

44 / 36

29 / 19

49

2,5 / 3,7

Guiné Equatorial

95

41,6 / 41,8

880

117 / 111

38 / 22

182

2,6 / 3,8

Fiji

20

66,4 / 70,9

75

107 / 105

85 / 91

31

8

71,6 / 76,7

20

Polinésia Francesa

7

75,8 / 82,3

5

18

Guame

9

73,2 / 77,9

12

61

Guiana

44

62,0 / 68,2

170

Islândia

3

79,5 / 83,2

134 / 131

103 / 101

57

0

101 / 98

107 / 109

15

5

75,8 / 82,1

28

100 / 99

92 / 98

8

35

68,5 / 68,1

110

95 / 93

68 / 78

54

Malta

7

76,5 / 81,3

21

103 / 102

109 / 102

14

Martinica

7

76,2 / 82,2

4

Maldivas

Micronésia (27)

26

69,7 / 74,2

Antilhas Holandesas

12

73,6 / 79,7

20

6

73,5 / 78,7

10

Polinésia (28)

17

70,4 / 75,6

Catar

Nova Caledônia

37

36

2,0 / 2,9
0,2 / 0,1

33

18

43

32

35

67

62

42

41

30
42
127 / 124

83 / 90

22
29
28

10

72,1 / 76,9

7

7

72,0 / 80,1

41

Samoa

23

68,4 / 74,7

130

100 / 100

76 / 85

27

Ilhas Salomão

32

62,5 / 64,2

130

98 / 92

32 / 27

40

106 / 106

101 / 99

Suriname

23

66,9 / 73,2

110

120 / 120

75 / 100

40

Vanuatu

28

68,1 / 72,0

130

120 / 116

44 / 38

43

INDICADORES

0,2 / <0,1

42

Reunião

94

<0,1 / <0,1

34

Guadalupe

Luxemburgo

0,1 / <0,1

2,8 / 1,1
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Indicadores Selecionados para Países/Territórios Menos Populosos
Indicadores Demográficos,
Sociais e Econômicos

População
total
(milhares)
2007

População
Projetada
(milhares)
(2050)

% população
urbana
(2005-2010)

Taxa de
crescimento
urbano
(2005-2010)

População
/ha de terra
arável e de
cultivo
permanente

Taxa total de
fecundidade
(2007)

% partos
com pessoal
capacitado

RIB per capita PPC
(2005)

Mortalidade
de menores
de 5 anos
M/F

Bahamas

332

466

90,9

1,5

0,8

2,21

99

Bahrain

751

1.155

97,0

1,9

1,2

2,28

99

Barbados

271

255

53,9

1,3

0,6

1,50

100

Belize

280

442

48,7

2,3

0,7

2,85

84

Brunei Darussalam

390

681

74,4

2,6

0,1

2,32

100

Cabo Verde

530

1.002

58,8

3,5

2,0

3,41

Comores

841

1.781

38,3

4,3

4,2

4,36

Chipre

854

1.174

69,7

1,3

0,4

1,59

Jibuti

820

1.547

87,0

2,1

4,56

61

Guiné Equatorial

527

1.146

39,2

2,6

1,5

5,90

65

Fiji

861

934

51,8

1,7

1,1

2,72

99

Polinésia Francesa

264

360

51,6

1,3

2,27

99

11 / 11

Guadalupe

455

474

99,8

0,6

Guam

175

254

94,3

1,6

Guiana

752

488

28,2

0,2

Islândia

300

370

93,0

0,9

0,5

16 / 11
21.290

15 / 15
12 / 10

6.740

40 / 37

89

6.000

39 / 20

62

2.000

71 / 54

7/6

8/6
2.240

133 / 117
178 / 161

5.960

25 / 24

1,99

100

10 / 8

2,70

99

11 / 9

0,2

2,13

86

3,1

1,93

4.230

68 / 50

34.760

4/4

Luxemburgo

477

721

82,5

1,1

0,1

1,74

100

Maldivas

346

682

30,5

4,0

5,9

3,81

70

65.340

7/6

Malta

405

428

95,8

0,7

0,5

1,48

Martinica

399

350

98,0

0,3

0,7

1,92

100

9/8

Micronésia (27)

575

849

68,5

2,1

3,21

94

35 / 27

Antilhas Holandesas

185

203

70,9

1,0

0,1

2,05

16 / 10

Nova Caledônia

245

382

64,4

2,2

7,9

2,31

8/9

Polinésia (28)

669

763

42,5

1,5

Catar

857

1.330

95,6

2,0

Reunião

807

1.092

93,1

1,6

Samoa

187

157

22,7

1,3

Ilhas Salomão

502

921

17,6

4,1

4,5

Suriname

455

429

74,6

1,0

1,2

Vanuatu

219

375

24,3

3,6

37 / 48
18.960

8/8

2,98

98

21 / 19

0,3

2,81

100

13 / 11

0,5

2,46

10 / 9

3,99

100

6.480

28 / 25

3,84

85

1.880

55 / 49

3.170

39 / 29

2,46

85

3,73

87

33 / 21

S I T UA Ç Ã O DA P O P U L A Ç Ã O M U N D I A L 2 0 07

95

pt_relatorio_tabelas:tabelas_relatorio

16/5/2007

11:53

Page 96

Notas para Indicadores

A terminologia empregada nesta
publicação não implica expressão
de opinião por parte do Fundo de
População das Nações Unidas a
respeito do status jurídico de qualquer país, território ou área, ou de
suas autoridades ou a respeito da
delimitação de suas fronteiras ou
limites.
Nesta tabela, os dados relativos a
pequenos países ou áreas, geralmente com populações de até
200.000 habitantes em 1990, não
são apresentados separadamente.
Tais dados foram incluídos nas
respectivas estatísticas demográficas regionais .
(*)

As regiões mais desenvolvidas incluem a
América do Norte, Japão, Europa e
Austrália-Nova Zelândia.

(+)

As regiões menos desenvolvidas incluem
todas as regiões da África, América Latina e
Caribe, Ásia (excluindo o Japão), bem como
Melanésia, Micronésia e Polinésia.

(9)

Esta entrada está incluída no conjunto das
regiões mais desenvolvidas, mas não na
estimativa referente à região geográfica.

(10) A Turquia está incluída na Ásia Ocidental
por razões geográficas. Outras classificações incluem esse país na Europa.
(11) Incluindo Argélia, Bahrain, Comores, Jibuti,
Egito, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano,
Jamahiriya Árabe Popular Socialista da
Líbia, Mauritânia, Marrocos, Território
Palestino Ocupado, Omã, Catar, Arábia
Saudita, Somália, Sudão, Síria, Tunísia,
Emirados Árabes Unidos e Iêmen. A agregação regional para indicadores
demográficos foi fornecida pela Divisão de
População das Nações Unidas. Agregados
para outros indicadores são médias ponderadas com base nos países com dados
disponíveis.
(12) Incluindo as Ilhas do Canal da Mancha,
Ilhas Faroe e a Ilha de Man.
(13) Incluindo Andorra, Gibraltar, o Vaticano e
San Marino.

(‡)

Os países menos desenvolvidos são assim
designados segundo a terminologia das
Nações Unidas.

(1)

Incluindo o Território Britânico do Oceano
Índico e as Seicheles.

(2)

Incluindo Agalesa, Rodrigues e St. Brandon.

(3)

Incluindo São Tomé e Príncipe.

(4)

Antigo Zaire.

(14) Após a Declaração de Independência adotada pela Assembléia Nacional de
Montenegro em 3 de junho de 2006, a afiliação da antiga Sérvia e Montenegro às
Nações Unidas foi continuada pela Sérvia,
e, em 28 de junho de 2006, Montenegro
foi admitido como o 192º Estado-Membro
das Nações Unidas. No entanto, como os
dados dos dois países ainda não foram
desagregados, o valor agregado foi apresentado aqui.

(5)

Incluindo o Saara Ocidental.

(15) Incluindo Listenstaine e Mônaco.

(6)

Incluindo Santa Helena, Ascensão e Tristão
da Cunha.

(7)

Incluindo Macau.

(8)

Em 1º de julho de 1997, Hong Kong tornouse uma Região Administrativa Especial
(sigla em inglês SAR - Special Administrative
Region) da China.

(16) Incluindo Anguila, Antígua e Barbuda,
Aruba, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas
Caiman, Dominica, Granada, Monsserrate,
Antilhas Holandesas, São Cristóvão e
Neves, Santa Lúcia, São Vicente e
Granadinas, Ilhas Turcas, Ilhas Caicos e as
Ilhas Virgens Americanas.

Nota sobre os dados populacionais: as tabelas de
Indicadores foram impressas antes da divulgação do
relatório World Population Prospects: The 2006 Revision.
Para dados demográficos mais recentes, acesse o site da
Divisão de População das Nações Unidas:
www.un.org/esa/population/unpop.htm.
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(17) Incluindo as Ilhas Falkland (Malvinas) e a
Guiana Francesa.
(18) Incluindo Bermudas, Groenlândia e São
Pedro e Miquelon.
(19) Incluindo a Ilha do Natal, Ilhas Cocos
(Keeling) e Ilha de Norfolk.
(20) Incluindo Nova Caledônia e Vanuatu.
(21) Os Estados sucessores da antiga União
Soviética estão agrupados em outras
regiões. A Europa Oriental inclui a
Bielorússia, República da Moldávia,
Federação Russa e Ucrânia. A Ásia
Ocidental inclui a Armênia, Azerbaijão e
Geórgia. A Ásia Centro-Meridional inclui
Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão,
Turquemenistão e Usbequistão. Total
regional, excluindo a sub-região apresentada separadamente abaixo.
(22) Total regional, excluindo a sub-região apresentada separadamente abaixo.
(23) Estas sub-regiões estão incluídas na região
do UNFPA para Europa e Estados Árabes.
(24) Estimativas baseadas em relatórios de anos
anteriores. Espera-se dados atualizados.
(25) O total para a Europa Oriental inclui alguns
Estados Balcânicos do Sul da Europa e
Estados Bálticos do Norte da Europa.
(26) Relatórios mais recentes sugerem que este
número poderia ser mais elevado.
Publicações futuras refletirão a avaliação
dessa informação.
(27) Compreendendo os Estados Federados da
Micronésia, Guam, Quiribati, Ilhas Marshall,
Nauru, Ilhas Marianas do Norte e Palau.
(28) Compreendendo Samoa Americana, Ilhas
Cook, Ilhas Johnston, Pitcairn, Samoa,
Tokelau, Tonga, Ilhas Midway, Tuvalu e Ilhas
Wallis e Futuna
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Notas Técnicas

As tabelas estatísticas no Relatório sobre a Situação da

INDICADORES DE EDUCAÇÃO

População Mundial 2007 novamente enfocam os indicadores

Taxas de matrícula no ensino primário para população mas-

que podem ajudar a acompanhar o progresso na consecução

culina e feminina (valores brutos), taxas de matrícula no

dos objetivos quantitativos e qualitativos estabelecidos pela

ensino secundário para população masculina e feminina

Conferência Internacional sobre População e

(valores brutos). Fonte: Planilha fornecida pelo Instituto de

Desenvolvimento (CIPD) e pelos Objetivos de

Estatística da UNESCO, setembro de 2006. Os dados popula-

Desenvolvimento do Milênio (ODMs) nas áreas de redução

cionais são provenientes de: Divisão de População das Nações

da mortalidade, acesso à educação, acesso aos serviços de

Unidas. 2005. World Population Prospects: The 2004 Revision.

saúde reprodutiva, incluindo o planejamento familiar e a

Nova Iorque: Nações Unidas. As taxas de matrícula (valores

prevalência do HIV/AIDS entre os jovens. As fontes e os

brutos) indicam o número de alunos matriculados em um

critérios de seleção dos indicadores são apresentados a

determinado nível no sistema de educação por 100 indivíduos

seguir, por categoria.

na faixa etária apropriada. Não foram utilizados fatores de correção para pessoas maiores do que a idade apropriada para
cada nível devido a início tardio, evasão ou repetência. Os

Monitoramento das Metas da CIPD

dados são relativos às estimativas anuais mais recentes

INDICADORES DE MORTALIDADE

disponíveis para um ano no período de 1999 a 2006. Os

Mortalidade infantil, expectativa de vida ao nascer, masculi-

dados para 2005 e 2006 ainda não foram confirmados.

na e feminina. Fonte: Planilhas fornecidas pela Divisão de

Analfabetismo de adultos, homens e mulheres. Fonte:

População das Nações Unidas. Estes indicadores medem

Ver acima as fontes correspondentes às taxas de matrícula

níveis de mortalidade, respectivamente, no primeiro ano de

(valores brutos); os dados sobre analfabetismo foram obtidos

vida (mais sensível aos níveis de desenvolvimento) e ao longo

ajustando os de alfabetização. As definições de analfabetismo

de toda a vida. Os dados são estimativas para 2007.

estão sujeitas a variações nos diferentes países; três definições

Índice de mortalidade materna. Fonte: OMS, UNICEF e

amplamente aceitas estão em uso. Na medida do possível, os

UNFPA. 2003. Maternal Mortality in 2000: Estimates Developed

dados se referem à proporção de pessoas que não conseguem

by WHO, UNICEF, and UNFPA. Genebra: OMS

ler nem escrever, com compreensão, uma frase simples e curta

Este indicador

apresenta o número de mortes maternas por 100.000 nasci-

sobre a vida cotidiana. O analfabetismo adulto (taxas de anal-

dos vivos que resultam de circunstâncias relacionadas à

fabetismo de pessoas maiores de 15 anos de idade) reflete

gravidez, ao parto e às complicações relacionadas. A precisão

tanto os níveis recentes de matrícula no sistema educacional

é difícil, embora os valores relativos sejam informativos. As

quanto a escolaridade já adquirida no passado. Os indicadores

estimativas abaixo de 50 não foram arredondadas; entre 50 e

de educação acima foram atualizados utilizando estimativas

100 foram arredondadas para as cinco unidades mais próxi-

da: Divisão de População das Nações Unidas. 2005. World

mas; de 100 a 1.000, para a dezena mais próxima; e acima

Population Prospects: The 2004 Revision. Nova Iorque: Nações

de 1.000, para a centena mais próxima. Muitas estimativas

Unidas. Os dados são relativos às estimativas anuais mais

diferem dos números oficiais dos governos. As estimativas

recentes disponíveis para o período de 1995-2005.

são sempre que possível baseadas nos valores publicados,

Percentagem que alcança o último ano do ensino

com o uso de fórmulas para melhorar a comparabilidade dos

primário. Fonte: Ver acima fonte para taxa de matrícula

dados de diferentes fontes. Ver fontes para obter detalhes

(bruta). Os dados são os mais recentes para os anos letivos

sobre a origem de estimativas nacionais específicas. As esti-

de 1999 a 2006. Os dados para 2005 e 2006 ainda não

mativas e as metodologias são revisadas regularmente pela

foram confirmados.

OMS, UNICEF, UNFPA, por instituições acadêmicas e outras
agências, e revisadas sempre que necessário, como parte do

INDICADORES DE SAÚDE REPRODUTIVA

processo contínuo de melhoria dos dados sobre mortalidade

Nascimentos por 1.000 mulheres de 15 a 19 anos. Fonte:

materna. Devido às mudanças nos métodos, as estimativas

Planilha fornecida pela Divisão de População das Nações

anteriores aos níveis de 1995 podem não ser estritamente

Unidas. Este é um indicador da carga de fecundidade sobre

comparáveis com as presentes estimativas.

mulheres jovens. Por ser uma média anual para todas as
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mulheres na mesma coorte etária, não reflete plenamente o

Nações Unidas. Estes indicadores refletem a proporção da

nível de fecundidade das mulheres jovens. Como indica o

população nacional que vive em áreas urbanas e a projeção

número médio anual de nascimentos por mulher por ano,

da taxa de crescimento nas referidas áreas urbanas.

pode-se multiplicá-lo por cinco para aproximar o número de

População por hectare de terra arável e de cultivo per-

nascimentos por 1.000 mulheres de 15 a 19 anos. A medida

manente. Fonte: Dados fornecidos pela Organização das

não indica o total de casos de gravidez na adolescência, pois

Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO),

são incluídos apenas os nascidos vivos. O indicador não

Divisão de Estatística, utilizando dados de população agrícola

reflete os natimortos nem os abortos espontâneos ou induzi-

baseados em dados de população total da Divisão de

dos. As estimativas correspondem ao período 2005-2010.

População das Nações Unidas. 2005. World Population

Prevalência do uso de anticoncepcionais. Fonte: Planilha

Prospects: The 2004 Revision. Nova Iorque: Nações Unidas; e

fornecida pela Divisão de População das Nações Unidas.

taxas de atividade da população economicamente ativa de:

Esses dados foram obtidos de relatórios de pesquisas por

OIT. 1996. Economically Active Population, 1950-2010, 4a

amostragem e refletem a proporção de mulheres casadas

edição. Genebra: OIT. Este indicador vincula o tamanho da

(incluindo mulheres em uniões consensuais) que atualmente

população de agricultores com a superfície das terras aptas

usam, respectivamente, qualquer método anticoncepcional ou

para a produção agrícola. Reflete as mudanças na estrutura

métodos anticoncepcionais modernos. Os métodos modernos

das economias nacionais (proporções de mão-de-obra que

ou clínicos oferecidos incluem esterilização masculina e

trabalha na agricultura) e nas tecnologias para o aproveita-

feminina, dispositivos intra-uterinos, pílula anticoncepcional,

mento de terras. Os valores altos podem ser relacionados à

anticoncepcionais injetáveis, implantes hormonais, preserva-

sobrecarga da produtividade da terra e à fragmentação das

tivos e métodos de barreira femininos. Esses números são

parcelas. Entretanto, o indicador também é sensível aos

aproximadamente mas não inteiramente comparáveis entre

diferentes níveis de desenvolvimento e diversas políticas de

os diferentes países devido a variações no momento de apli-

uso do solo. Os dados correspondem ao ano 2003.

cação e nos detalhes dos questionários. Todo os dados

Taxa de fecundidade total (2007). Fonte: Planilha

nacionais e regionais referem-se a mulheres entre 15 e 49

fornecida pela Divisão de População das Nações Unidas. A

anos de idade. São mencionados os dados das pesquisas

taxa indica o número das crianças que uma mulher teria

mais recentes disponíveis, variando de 1989-2005.

durante seus anos reprodutivos se desse à luz de acordo com

Taxa de prevalência do HIV, M/F, 15 a 49 anos. Fonte:

a taxa estimada para diferentes grupos de idade no período

UNAIDS. 2006. “Estimated HIV Prevalence (%) among Men

de tempo especificado. Os países podem alcançar o nível pro-

and Women (ages 15-49) in 2005.” Planilha. Genebra:

jetado em momentos diferentes dentro do período.

UNAIDS. Estes dados são baseados em relatórios dos sis-

Percentagem de partos atendidos por pessoal capacitado.

temas de vigilância e estimativas realizadas aplicando

Fonte: Planilha fornecida pela OMS com os dados de: Base de

modelos teóricos. Os dados apresentados para homens e

Dados sobre Profissional Capacitado no Parto. Genebra:

mulheres de 15-49 anos são estimativas pontuais para cada

OMS. Web site: www.who.int///reprodutiva-health/

país. O ano de referência é 2005. As diferenças entre

global_monitoring/data.html. Este indicador é baseado em

homens e mulheres refletem diferentes graus de vulnerabili-

relatórios nacionais sobre a proporção de partos atendidos

dade fisiológica e social à doença e são afetadas por

por "pessoal de saúde capacitado ou atendente capacitado:

diferenças de idade entre os parceiros sexuais.

médicos (especialista ou não especialista) e/ou pessoas com
conhecimentos sobre atendimento ao parto que podem diag-

INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIAIS E

nosticar e tratar complicações obstétricas, bem como atender

ECONÔMICOS

partos normais". Os dados para países mais desenvolvidos

População total 2007, População projetada para 2050,

refletem seus níveis mais altos de atendimento ao parto por

Taxa média anual de crescimento demográfico para

pessoa capacitada. Devido à hipótese de cobertura total,

2005-2010. Fonte: Planilhas fornecidas pela Divisão de

déficits de dados (e de cobertura) para populações margina-

População das Nações Unidas. Estes indicadores apresen-

lizadas e os impactos de atrasos por fatores aleatórios ou

tam o tamanho, a projeção do tamanho futuro e a atual

condições de transporte podem não estar inteiramente refleti-

taxa de crescimento anual das populações nacionais.

dos nas estatísticas oficiais. Os dados são as estimativas

Percentagem da população urbana, Taxa de crescimento
urbano. Fonte: Divisão de População das Nações Unidas.

mais recentes disponíveis para o período de 1995 a 2005.
Renda interna bruta per capita. Fonte: Os dados mais

2006. World Urbanization Prospects: The 2005 Revision.

recentes (2005) foram fornecidos por: Banco Mundial. World

Edição em CD-ROM: Dados em formato digital. Nova Iorque:

Development Indicators Online. Website: http://devdata.world-
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bank.org/dataonline/ (por assinatura). Este indicador (anteri-

Mortalidade de menores de 5 anos. Fonte: Planilha

ormente, produto interno bruto [ PIB ] per capita) mede o

fornecida pela Divisão de População das Nações Unidas. Este

total de bens e serviços de uso final produzidos por resi-

indicador refere-se à taxa de mortalidade de menores de um

dentes e não residentes, não obstante sua alocação para

ano e de crianças pequenas. Conseqüentemente, reflete o

atender o mercado doméstico ou estrangeiro, em relação ao

impacto das doenças e outras causas de morte em menores

tamanho da população. Sendo assim, é um indicador da pro-

de um ano e crianças pequenas. Outras medidas demográfi-

dutividade econômica de uma nação. Difere do produto

cas mais padronizadas são as taxas de mortalidade em

interno bruto (PIB) devido à introdução de ajustes por renda

crianças entre um e quatro anos de idade, que refletem dife-

recebida do exterior, por trabalho e capital, por residentes;

rentes causas e freqüência de mortalidade nessas idades.

por pagamentos semelhantes feitos a não residentes; e por

Essa medida é mais sensível do que a mortalidade de

incorporar diversos ajustes técnicos que incluem aqueles rela-

menores de um ano à carga de doenças da infância, incluindo

cionados a flutuações da taxa de câmbio ao longo do tempo.

aquelas que podem ser prevenidas com melhor nutrição e

Essa medida também leva em conta as diferenças no poder

programas de imunização. A mortalidade de menores de

aquisitivo das moedas, mediante ajustes da paridade de

cinco anos se expressa como quantidade de mortes de cri-

poder de compra (PPC) para obter o “PIB real". Alguns val-

anças menores de cinco anos por cada 1.000 nascidos vivos

ores de PPC são baseados em modelos de regressão;

em um dado ano. As estimativas correspondem ao período

outros são extrapolados a partir dos mais recentes dados

2005-2010.

básicos de referência do Programa de Comparações
Internacionais. Ver fonte original para detalhes.
Gastos do governo central em educação e saúde. Fonte:

Consumo de energia per capita. Fonte: Banco Mundial.
World Development Indicators Online. Web site: http://devdata.
worldbank.org/dataonline/ (por assinatura). Este indicador

Banco Mundial. World Development Indicators Online. Website:

reflete o consumo anual de energia comercial primária

http://devdata.worldbank.org/dataonline/ (por assinatura).

(carvão, lignito, petróleo, gás natural, energia hidroelétrica,

Estes indicadores refletem a prioridade dada por um país aos

energia nuclear e eletricidade geotérmica), expresso em equi-

setores de educação e saúde, em função da proporção de gas-

valente de quilogramas de petróleo per capita. Reflete o nível

tos do governo dedicados aos referidos setores. Não são

de desenvolvimento industrial, a estrutura da economia e os

sensíveis às diferenças nas alocações dentro de um mesmo

padrões de consumo. A evolução ao longo do tempo pode

setor, por exemplo, ensino primário ou atendimento básico em

refletir mudanças no nível e no equilíbrio de várias atividades

saúde com relação a outros níveis, que variam consideravel-

econômicas e variações no grau de eficiência do uso de ener-

mente. A comparabilidade direta é complicada devido às

gia (inclusive diminuições ou aumentos no grau de desperdício

diferentes responsabilidades administrativas e orçamentárias

de consumo). As estimativas correspondem a 2003.

dos governos centrais em comparação com os governos locais,

Acesso a fontes de água potável. Fonte: OMS e UNICEF.

e devido aos diferentes papéis desempenhados pelo setor

2006. Meeting the MDG Drinking Water and Sanitation Target:

público e o setor privado. As estimativas indicadas são apre-

The Urban and Rural Challenge of the Decade. Genebra: OMS.

sentadas como partes proporcionais do PIB per capita (para a

Este indicador refere-se à percentagem da população com

educação) ou do PIB total (para a saúde). Sugere-se muita

acesso a uma fonte tratada de água potável que proporciona

cautela ao efetuar comparações entre os países devido às

uma quantidade adequada de água apta para consumo, situada

variações nos custos dos insumos em diferentes lugares e

a uma distância razoável do domicílio do usuário. Os conceitos

setores. Os dados correspondem às estimativas anuais mais

em itálico correspondem a definições de cada país. Esse

recentes disponíveis para o período 1999-2005.

indicador relaciona-se com a exposição a riscos à saúde,

Assistência externa à população. Fonte: UNFPA. A publicar. Financial Resource Flows for Population Activities in

incluindo aqueles que resultam de instalações sanitárias
impróprias. Os dados são estimativas para 2004.

2004. Nova Iorque: UNFPA. Estes valores correspondem ao
montante de assistência externa gasto em 2004 para atividades de população em cada país. Os fundos externos são
desembolsados através das agências multilaterais e bilaterais
de assistência e organizações não governamentais. Os
países doadores são indicados por suas contribuições colocadas em parênteses. Os totais regionais incluem tanto
projetos por países como atividades regionais (que não estão
indicados de outro modo na tabela).
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UNFPA — porque cada pessoa conta.
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O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA)
é o organismo da ONU responsável por questões
populacionais. Trata-se de uma agência de cooperação
internacional para o desenvolvimento que promove
o direito de cada mulher, homem, jovem e criança
a viver uma vida saudável, com igualdade
de oportunidades para todos; apóia os países na
utilização de dados sociodemográficos para a formulação
de políticas e programas de redução da pobreza;
contribui para assegurar que todas as gestações sejam
desejadas, todos os partos sejam seguros, todos
os jovens fiquem livres do HIV/AIDS e todas as meninas
e mulheres sejam tratadas com dignidade e respeito.

