
   

XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                    1 

 

A INTERFERÊNCIA DA DESIGUALDADE SOCIAL URBANA NA GESTÃO 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

Francisco Parente De Carvalho 1 

 

 

Resumo: Este trabalho caracteriza a desigualdade social nas regiões metropolitanas, e a 

sua participação na degradação das águas em áreas urbanas. 

 

Abstract: This article aims to show the social inequality in the metropolitan regions and 

its influence in water decay in urban areas. 
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INTRODUÇÃO 

Nunca, no Brasil, a desigualdade e os contrastes sociais chegaram a níveis tão 

evidentes como os que observamos hoje nos mais importantes centros urbanos. 

Neles convivem, lado a lado e da forma mais extrema, a opulência e a miséria, o 

desperdício e a carência, o conforto e a precariedade, a mais alta tecnologia produzida 

pelo homem e situações de atraso há muito superadas nos países mais desenvolvidos do 

mundo. 

Se, para alguns, viver em nossas metrópoles significa optar por maior acesso a 

modernidade e a  realização profissional mais completa, para outros representa apenas 

uma esperança frustada de superação da miséria já por eles conhecida em outras partes do 

País. Para a grande maioria, a vida não é mais do que uma luta sem trégua e constante 

contra o processo cada vez mais ameaçador do empobrecimento e contra o rebaixamento 

do nível de suas condições de moradia, transportes, saúde, educação, lazer, etc.  

De tanto observar esses contrastes e conviver com desigualdades, corremos o risco 

de nos acostumar a eles ou de considerá-los naturais, atribuindo suas origens a 

características ou incapacidade de cunho meramente pessoal. Ou, então, devido a todo 

um processo de dominação cultural que vivemos desde as  épocas coloniais, podemos ser 

levados a considerá-los, também, como demonstrações de uma certa inferioridade do 

povo brasileiro e, conseqüentemente, como problemas insolúveis, se formos contar 

apenas com nossa capacidade de resolvê-los. 

Como o que não tem solução solucionado está, acabamos nos acomodando às 

estruturas de privilégios e exclusões, colaborando, com isso, para perpetuá-los. Isso se dá 

principalmente porque, com raríssimas exceções, os meios de comunicação de massa e as 

instituições educacionais sempre agiram muito mais no sentido de alienar do que de 

politizar o povo brasileiro, funcionando, dessa maneira, como agentes de manutenção da 

ordem  social dominante. 

Por isso tentamos, neste trabalho, analisar a ocupação do espaço físico e uma 

reflexão sobre os acertos e desacertos vividos pela sociedade em nossas metrópoles, em 

detrimento dos aspectos quantitativos e qualitativos das águas. 

 

O FUTURO É A METRÓPOLE 

A metrópole é aquela que, tendo exercido o papel de polo de atração, provocou o 

surgimento ou crescimento de outras e passou a comandar, de certa forma, a vida 

econômica, social, cultural e política dos municípios estabelecidos ao seu redor, 

funcionando como elemento integrador e articulador desse conjunto e gerando 

movimento constante de seus habitantes em sua direção a procura de trabalho, 

instituições de saúde, ensino, bens de consumo, lazer, etc. 

Alguns deles são tão dependentes desse grande centro que são até conhecidos 

como “cidades-dormitórios”, já que neles se encontram os domicílios de trabalhadores 

que exercem sua ocupação e outras atividades na metrópole ou em algum dos municípios 

circunvizinhos, voltando para a sua cidade apenas para dormir. 

No Brasil, a urbanização seguiu o caminho da metropolização, uma vez que as 

grandes metrópoles e os municípios limítrofes apresentaram um ritmo de crescimento 

demográfico superior ao das pequenas e cidades médias. 
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A medida que o tempo foi passando e os problemas ligados, por exemplo, a 

saneamento básico, transporte e ocupação do meio físico foram se tornando comuns, 

aqueles conjuntos de municípios interligados sentiram a necessidade de integrar os 

serviços públicos a seus próprios planejamentos urbanos. Isso fez com que se criassem e 

se estabelecessem, pelas Leis Complementares Federais No 14 (08 de junho de 1973) e 

No 20 (01 de julho de 1974), as áreas ou regiões metropolitanas em torno de 09 (nove) 

centros urbanos brasileiros, cuja importância e grandeza estão diretamente ligadas as 

características das regiões geográficas em que se encontram. São eles: Belém (PA), 

Fortaleza (CE), Recife (PE), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), 

São Paulo (SP), Curitiba (PR), e Porto Alegre (RS). Além dessas cidades, há Brasília 

(DF), e Goiânia (GO), que, por sua população, equipamentos de que dispõem, influências 

que exercem sobre outros municípios ou pela natureza dos problemas apresentados, 

embora não oficialmente, também já são considerados como metrópoles. 

 

METRÓPOLE: VANTAGENS PARA ALGUNS, PROBLEMAS PARA A 

MAIORIA 

Já não podemos pensar em futuro e falar em cidadania sem considerar as grandes 

cidades do Brasil, os grandes centros metropolitanos em torno dos quais vivem milhões 

de pessoas. É aí que se localizam os mais significativos complexos industriais, comerciais 

e financeiros, os equipamentos culturais e recreativos mais importantes, a ciência e a 

tecnologia mais avançadas, os mais famosos órgãos de imprensa e os organismos e 

associações internacionalmente mais influentes. 

Viver nas grandes cidades equivale a dizer que as necessidades humanas 

primárias, de sobrevivência, podem ser atendidas sem que se despendam pessoalmente 

grandes esforços para satisfazê-las, já que existem a disposição dos citadinos uma gama 

exagerada de bens de consumo e serviços que podem ser adquiridos. 

Nesse aspecto, a grande cidade constitui o campo ideal para a explosão de talentos 

e de novas idéias e estilos. Pelo seu poder aglomerativo, pressupõe diferenças e 

divergências e, consequentemente, crises e conflitos. É, por isso, grande estimuladora da 

criatividade, pois exige constantemente novas soluções e esforços de reflexão, 

mobilização, organização e luta das partes conflitantes. 

Por tudo isso, a cidade tem de ser encarada e trabalhada como um bem público, 

que todos aqueles que nada precisam ou desejam morar tenham o direito de usar, 

conservar e dispor para sua felicidade e realização. 

No caso das metrópoles brasileiras, nos permite perceber que, infelizmente, não é 

assim - como bem público - que a maior parte dos moradores de nossas regiões 

metropolitanas vive e experimenta a cidade. Por isso, ao contrário do que deveria ser, a 

cidade grande é vista pela grande massa da população como causa de sacrifícios, 

prejuízos e frustrações. Isso porque o processo de urbanização brasileiro, foi 

desencadeado de forma desumana e selvagem. 

Vemos também que grande parte dos serviços urbanos que deveriam atender às 

necessidades e aspirações básicas dos citadinos não é acessível a maior parte deles, 

mantendo-se, ao contrário, como privilégio apenas de uma elite. 
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Nessas nossas cidades, os investimentos públicos e privados voltam-se 

principalmente para obras ou serviços que beneficiam a minoria influente. Por outro lado, 

milhões de pessoas, marginalizadas das benfeitorias, amontoam-se em moradias 

precárias, geralmente em bairros afastados e carentes dos serviços básicos, ou em áreas 

insalubres e terrenos de alto risco, apesar de grandes extensões da cidade permanecerem  

não utilizadas porque seus proprietários especulam a valorização territorial. 

Convivendo com as mais diversas formas de violência, entre todos os citadinos, 

são eles os mais violentados. Parece que as cidades só lhes tem reservado os grandes 

problemas, como aglomeração, ambientes degradados e, consequentemente, distúrbios 

físicos, psíquicos, depressão, etc.  

Embora a existência de grandes contrastes - fartura e carência, conforto e miséria, 

saber e ignorância, saúde e doença - seja notada em todo o País, como conseqüência de 

nossas estruturas sócio-econômicas, políticas, é nas regiões metropolitanas e nos grandes 

centros urbanos que o fenômeno da desigualdade recebe tonalidades mais fortes. 

 

A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DAS METRÓPOLES 

Uma cidade só pode ser considerada saudável quando todos os fatores ambientais 

que repercutem na saúde e bem estar do cidadão estão equilibrados nos locais onde ele 

vive, trabalha, circula, se locomove e tem o seu lazer. Como cada um convive com 

milhares ou milhões de outros seres, só se pode sentir seguro e satisfeito se todos os 

demais desfrutarem de boas condições sanitárias também. A saúde da cidade por inteiro 

é, por isso, condição necessária e indispensável a saúde de cada cidadão. 

Sanear uma cidade implica uma série de políticas e serviços que garantam uma 

boa qualidade de vida para seus habitantes.  

Nos maiores centros urbanos, dificuldades relacionadas com o saneamento básico 

se ampliam na medida em que se alarga o diâmetro urbano e se formam bairros e 

comunidades periféricas, cada vez mais distantes dos reservatórios e das estações de 

tratamento da água e de esgoto. As redes implantadas e os serviços em execução ficam 

sempre aquém das necessidades e do ritmo de crescimento da população. 

Sem infra-estrutura adequada, muito rios, córregos, lagoas, mangues, praias e até 

reservatórios que abastecem as cidades são usados como locais de despejo de esgotos 

urbanos, quer domésticos ou industriais, principalmente aqueles que se estabeleceram nos 

seus arredores. 

Doenças infecciosas causadas por veiculação hídrica são freqüentes nessas 

populações, tais como: helmintíase, esquistossomose, cólera, hepatite, tuberculose, tifo, 

poliomielite e outras. Também são comuns micoses, vômitos, problemas nervosos, etc. A 

ocupação das margens dos rios, acompanhada de desmatamento nas nascentes e 

consequentemente assoreamento dos leitos dos rios, acaba sendo responsável por sérias 

inundações por ocasião das chuvas. Em decorrência desse fato, as águas carregadas de 

detritos apresentam baixíssima velocidade em leitos cuja profundidade, em virtude do 

acúmulo de depósitos diminuiu. Um ligeiro aumento na vazão faz com que transbordem. 

Encontrando terrenos impermeabilizados, provocam as enchentes, causando problemas 

de ordem social, econômica, política e institucional. Em outros pontos das cidades, 

distante dos rios, galerias pluviais insuficientes e bueiros entupidos são fatores geradores 
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de inundações. 

Enfim, de modo geral, as vezes não é com excesso e sim com a falta de oferta de 

água que os moradores de grandes cidades tem de conviver. Como em várias cidades a 

rede de abastecimento não chega aos domicílios e o aproveitamento de novos mananciais 

tem sido visto como serviço oneroso diante dos recursos estaduais e municipais, muitos 

cidadãos são obrigados a comprar água de qualidade duvidosa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na esfera urbana, sobretudo nas regiões metropolitanas do Brasil, há necessidade 

de canalização e limpeza de rios e córregos; desobstrução de bueiros e galerias pluviais 

para evitar enchentes; combate à poluição das águas, do ar e do solo; fornecimento de 

água potável para todos os domicílios; preservação de áreas verdes, etc.  

Observamos que, nos aglomerados urbanos, onde tudo e todos se encontram 

ligados pela interdependência e vizinhança, o que acontece a cada pessoa, a cada pedaço 

da cidade e a qualquer um dos fatores do meio ambiente acaba repercutindo de alguma 

forma em outras parcelas do conjunto e até mesmo em seu todo. 

Devemos sim, reivindicar a promoção do desenvolvimento social e de sistemas 

financeiros que contribuam para criar e manter a sustentabilidade da vida, para erradicar 

as desigualdades sociais, existentes em nossas regiões metropolitanas. 

A luta por um programa ambiental acaba, assim, de uma ou outra maneira, 

identificando-se com a defesa de toda a natureza- preservada ou já modificada pela 

cultura humana- não sendo mais possível defender a sustentabilidade da vida humana 

sem que paralelamente se defenda o saber cuidar dos recursos hídricos, visando a 

identificação dos princípios, dos valores e que as nossas atitudes façam da vida um bem-

viver e das ações um reto agir. 

Finalmente, devemos procurar estabelecer justiça social, sem discriminação aos 

direitos das pessoas à vida, à liberdade e à segurança pessoal, criando um meio adequado 

em nossas cidades para o desenvolvimento sustentável. 
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