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RESUMO
A Região Metropolitana do Cariri - RMC criada pela Lei Complementar Nº 78 de
2009, localiza-se ao Sul do estado do Ceará, Nordeste brasileiro e é constituída
pelos municípios de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Jardim, Missão Velha,
Caririaçu, Farias Brito, Nova Olinda e Santana do Cariri. Concebida no sentido de
minimizar as desigualdades sócio-econômicas existentes entre Região Metropolitana
de Fortaleza e interior do Estado, a RMC surgiu como possibilidade de ofertar aos
municípios integrantes um novo salto de crescimento e desenvolvimento. Realizando
para o alcance das metas e objetivos estipulados, uma caracterização geral da
Região Metropolitana do Cariri em sua idealização, planejamento, necessidades e
perspectivas. O objetivo geral dessa pesquisa foi o de analisar o processo de
desenvolvimento vivenciado pelos municípios integrantes da Região Metropolitana
do Cariri - RMC, verificando se o mesmo se insere na perspectiva da
sustentabilidade. A pesquisa possui foco quali-quantitativo, constituindo-se em um
Estudo de Caso realizado por meio de pesquisa bibliográfica e documental. A coleta
de dados se realizou por meio da análise dos Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio no âmbito dos municípios da RMC e da realização de entrevistas com os
prefeitos dessa região metropolitana. Por meio da análise dos resultados, constatouse que a RMC caracteriza-se pela ausência de planejamento e de políticas públicas
de atendimento as funções de interesse comum, além da falta de clareza acerca das
suas finalidades, necessidades e perspectivas. Notou-se também que a
prosperidade econômica nessa região (sobretudo, no CRAJUBAR) contrasta com a
vulnerabilidade social e ambiental, produzindo um ambiente insustentável a médio e
longo prazo. Coloca-se a inserção do paradigma das Cidades Sustentáveis no
contexto metropolitano do Cariri como uma ferramenta importante de transformação
da realidade social, econômica e ambiental em prol de um desenvolvimento regional
sustentável. Assim, a RMC seria pautada num novo paradigma, constituída de um
conjunto de Cidades Sustentáveis articuladas em prol do desenvolvimento regional.
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ABSTRACT
The Cariri Region Metropolitan –CMR created by Complementary Law nº78 of 2009
located south of the state of Ceará , Brazilian northeastern, and is constituted of the
municipalities of Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Jardim, Missão Velha, Caririaçu,
Farias Brito, Nova Olinda and Santana do Cariri. Conceived to minimize the socioeconomic inequalities between Fortaleza Metropolitan Region and the interior of the
states, CMR emerged as a possibility for municipalities to offer members a new leap
of growth and development. Performing to reach the goals and objectives stipulated
a general characterization of the Cariri Metropolitan Region in it’s idealization,
planning, needs and perspectives. The general objective of this research was to
analyze the development process experience by municipalities in the Cariri
Metropolitan Region - CMR checking if can be inserted in the perspective of
sustainability. The research has focused qualitative and quantitative being
constituted in o Case Study conducted by search bibliographic and documentary.
Data collection was conducted trough the analysis of the Millenium Development
Goals in the framework the municipalities of the CMR and interviews with the Maoyrs
of this Region Metropolitan. Trough the analysis of the results, it was found that the
CMR characterized by lack of planning and public politic service functions of common
interest beyond the lack of clarity about their purposes, needs and perspectives. It
was also noted that economic prosperity of this Region (especially CRAJUBAR)
contrast with the vulnerability social and environmental, producing a place
unsustainable in the medium and long term. Puts the insertion paradigm in the
Sustainable Cities in context Metropolitan Cariri as an important tool for the social
reality,economic and environmental, benefit of sustainable regional development. So,
the CMR would be guided by a new paradigm, consisting of a set of Sustainable
Cities articulated in support of regional development.
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RESUMEN

El Cariri Metropolitana - RMC creado por la Ley Complementaria N º 78 de 2009,
está situado al sur del estado de Ceará, noreste de Brasil, y se compone de los
municipios de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Jardín, Old Mission, Caririaçu,
Farias Brito, Nova Olinda y Santana do Cariri. Diseñado para reducir al mínimo las
desigualdades socio-económicas entre la Región Metropolitana de Fortaleza y el
Estado, CMR se ha convertido en una posibilidad para que los municipios ofrecen a
los miembros un nuevo salto de crecimiento y desarrollo. Cómo hacer para lograr las
metas y objetivos estipulados una caracterización general de Cariri metropolitana en
su idealización, la planificación, las necesidades y perspectivas. El objetivo general
de esta investigación fue analizar el proceso de desarrollo experimentado por los
municipios de la región metropolitana de Cariri - RMC, compruebe que se ajusta a la
perspectiva de la sostenibilidad. La investigación se ha centrado cualitativa y
cuantitativa, convirtiéndose así en un estudio de caso realizado por la literatura y
documentos. La recolección de datos se realizó mediante el análisis de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio en los municipios del MRC y entrevistas con los alcaldes de
la región metropolitana. A través del análisis de los resultados, se encontró que la
RMC se caracteriza por la falta de planificación y las funciones de servicio de
políticas de interés común, así como la falta de claridad sobre sus objetivos,
necesidades y perspectivas. También se señaló que la prosperidad económica de la
región (especialmente en Crajubar) contrasta con la vulnerabilidad social y
ambiental, produciendo un ambiente insostenible en el mediano y largo plazo.
Coloque el paradigma de la inserción en el contexto de Ciudades Sostenibles
Metropolitan Cariri como una importante herramienta para la transformación de los
beneficios sociales, económicos y ambientales del desarrollo regional sostenible. Por
lo tanto, la RMC se guiaría por un nuevo paradigma, que consiste en un conjunto de
ciudades

sostenibles

articulados

en

apoyo

del

desarrollo

regional.

Palabras clave: Desarrollo Regional Sustentable, Políticas Públicas, Planificación
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1 INTRODUÇÃO
O presente estudo reflete sobre a necessidade e possibilidade de
implantação de um processo de desenvolvimento regional sob a perspectiva da
sustentabilidade no território da Região Metropolitana do Cariri – RMC. Nesse
sentido, foi realizada uma caracterização geral dessa Região Metropolitana em sua
idealização, objetivos, demandas e perspectivas com foco especial para a condição
metropolitana

atual,

mecanismos

de

planejamento/gestão

metropolitana

e

sustentabilidade.
No estado do Ceará, as desigualdades de desenvolvimento interregionais
são evidentes e históricas. As microrregiões cearenses são caracterizadas pela
desproporcionalidade de indicadores sócio-econômicos e pelas diferenças de
investimentos pelo poder público, tendo como exemplo mais perceptível a
disparidade acentuada de desenvolvimento sócio-econômico quando se compara a
Região Metropolitana de Fortaleza com as demais áreas do estado.
Como justificativa para o ato de criação, essa Região Metropolitana – RM
foi idealizada pelo governo estadual visando uma maior equiparação entre as
regiões urbanas mais prósperas do estado: Fortaleza e sua Região Metropolitana e
a conurbação1 formada pelos municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha,
denominada

de

Triângulo

CRAJUBAR.

Sendo

assim,

a

diminuição

das

desigualdades regionais entre os dois principais polos urbanos cearenses adquiriu o
status de principal diretriz para a criação da RM do Cariri, como forma de ofertar aos
municípios integrantes da RMC, a possibilidade de um salto desenvolvimentista que
deverá ser planejado e mantido no âmbito da sustentabilidade.
A criação de uma região metropolitana no interior do estado é, por si só,
de grande importância, uma vez que, uma Região Metropolitana, enquanto arranjo
político-administrativo-legal torna-se mais propensa a articulação de políticas
públicas em âmbito regional no que concerne a elaboração e a execução das
chamadas funções públicas de interesse comum. Para a concretização desse fato, é
fundamental a existência de cooperação intergovernamental cujo objetivo principal
deve ser o desenvolvimento de um planejamento regional integrado (CASTRO,
1

Conurbação é o processo de fusão das áreas urbanas de vários municípios limítrofes, constituindo
uma macha (sic) urbana única e contínua com grandes dimensões, ultrapassando os limites políticoadministrativos de cada uma das localidades integrantes (FREITAS, 2009).
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2006). Nesse sentido, é necessário a existência de planejamento detalhado no qual
os interesses coletivos (regionais) se sobreponham aos individuais (municipais).
O atual conjunto de municípios que integram a Região Metropolitana do
Cariri possui elevado potencial de crescimento econômico, confirmado pelos
investimentos públicos e, sobretudo, privados executados na última década ou em
processo de execução nesse território. Os municípios que compõem o Triângulo
CRAJUBAR (Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha) são os detentores da expressão
econômica regional e configuram-se em centros secundários no interior do Estado
do Ceará, concentrando a maior parte do contingente populacional e detendo os
melhores indicadores socioeconômicos regionais.
Apesar da pujança socioeconômica no CRAJUBAR, os demais municípios
integrantes dessa Região Metropolitana não detêm, nem de maneira aproximada, a
mesma força socioeconômica, constituindo um quadro de disparidade inter-regional
(PROJETO CIDADES DO CEARÁ, 2008).
Justifica-se a pesquisa em foco pela importância da Região Metropolitana
do Cariri no cenário cearense e nordestino, visto que, a região possui intenso
dinamismo interno que a qualifica como relevante pólo agregador de bens e
serviços. A RMC exerce influência sobre as regiões centro-sul cearense e, até
mesmo, dos estados vizinhos da Paraíba, Pernambuco e Piauí. Condição favorecida
por sua privilegiada centralidade geográfica na Região Nordeste brasileira equidistante da maioria das capitais nordestinas, à exceção de Salvador e São Luís associada ao componente geoambiental com condições climáticas favoráveis.
Outro ponto de destaque para a realização desta pesquisa é a carência
de estudos com foco específico e detalhado acerca da Região Metropolitana do
Cariri que contemplem, especialmente, o crescimento econômico vivenciado na
atualidade e suas nuances sobre o desenvolvimento regional sustentável. Premissa
que pode ser explicada pelo processo relativamente recente de criação dessa RM.
Sendo assim, por sua atualidade a RMC necessita, desde já, que suas trajetórias e
perspectivas sejam planejadas e analisadas a fim de favorecer um processo de
desenvolvimento regional pleno no qual estejam incorporados as dimensões da
sustentabilidade no ambiente urbano por meio do paradigma das Cidades
Sustentáveis.
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A realização da pesquisa partiu do seguinte questionamento norteador
que margeou todo o processo de argumentação teórico-prática:
 Quais as atualidades e perspectivas de construção de uma política de
desenvolvimento regional sustentável na Região Metropolitana do
Cariri?
Em alinhamento ao questionamento anterior, a hipótese dessa pesquisa
relaciona-se ao pensamento de que a Região Metropolitana do Cariri não contempla
no seu estágio atual às diversas dimensões do desenvolvimento sustentável e
tampouco possui planejamento para tal finalidade, tendo-se em vista a priorização
da dimensão econômica em detrimento as demais (social, ambiental e políticainstitucional) com o agravamento de problemas ambientais e sociais e a baixa
resolutividade de problemas de ordem comum.
Diante do pressuposto acima retratado são expostas as contribuições da
inserção do paradigma das Cidades Sustentáveis no planejamento metropolitano,
configurando-se

como

possibilidade

de

construção

de

uma

política

de

desenvolvimento sustentável.
O objetivo geral do presente estudo é o de analisar o processo de
crescimento/desenvolvimento vivenciado pelos municípios integrantes da Região
Metropolitana do Cariri – RMC, verificando a inserção do mesmo na perspectiva do
desenvolvimento sustentável.
Elencaram-se os seguintes objetivos específicos:
 Possibilitar uma reflexão sob a ótica do Desenvolvimento Sustentável
sobre a Região Metropolitana do Cariri, abordando convergências,
divergências e complexidades do processo de metropolização;
 Considerar a Região Metropolitana do Cariri no que diz respeito às
dimensões componentes do desenvolvimento sustentável, utilizando a
vertente

do

planejamento

e

a

análise

dos

Objetivos

de

Desenvolvimento do Milênio na esfera municipal;
 Analisar a efetividade da Região Metropolitana do Cariri enquanto
estratégia governamental impulsionadora do desenvolvimento regional;
 Enfocar a inserção do paradigma das “cidades sustentáveis” enquanto
ferramenta para o surgimento de um desenvolvimento sustentável
metropolitano;
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A metodologia utilizada na realização da pesquisa se caracterizou pelos
métodos de revisão bibliográfica associada a estudo de caso com os nove
municípios integrantes da Região Metropolitana do Cariri. Enquanto ferramentas de
coleta de dados foram utilizados: a adoção dos indicadores e variáveis relativos aos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODMs da Organização das Nações
Unidas – ONU no âmbito municipal a fim de obter um panorama acerca das
dimensões da sustentabilidade da região em estudo; e percepção dos gestores
municipais da RMC sobre o panorama atual da RMC sob a ótica da sustentabilidade
e da perspectiva das “Cidades Sustentáveis”;
As discussões e análises referentes à pesquisa em foco foram
estruturadas e divididas em capítulos, cada qual com as suas respectivas
subdivisões. Nos quais há o alinhamento dos referenciais teóricos que tratam das
generalidades do tema com as especificidades regionais da problemática abordada.
O capítulo inicial da pesquisa contempla, de maneira resumida, os
conceitos principais abordados no decorrer do texto. Além disso, o detalhamento dos
procedimentos metodológicos do estudo também foram contemplados por meio da
exposição minuciosa dos métodos e procedimentos de pesquisa utilizados para o
alcance dos objetivos estipulados e comprovação das hipóteses.
O

segundo

capítulo

enfatiza

os

processos

de

urbanização

e

metropolização que culminaram na criação das Regiões Metropolitanas. Nesse
capitulo foi realizada uma contextualização geral das Regiões Metropolitanas
brasileiras, abordando concepções, funcionalidades, objetivos, percalços, bem
como, as políticas públicas voltadas para atender as demandas metropolitanas a
partir das funções públicas de interesse comum.
Uma maior aproximação com a área de estudo (a Região Metropolitana
do Cariri – RMC) foi realizada no terceiro capítulo. Neste capítulo, a RMC foi
detalhada

nos

seus

diversos

aspectos,

abordando,

preferencialmente,

as

homogeneidades, heterogeneidades e as nuances que margeiam o processo de
desenvolvimento dessa região. Os mecanismos de planejamento e a condição
metropolitana atual também foram contemplados na discussão em virtude da
importância destes para a compreensão do panorama atual da RMC. Nesse
capítulo,

foram

analisados

os

indicadores

municipais

dos

Objetivos

de

Desenvolvimento do Milênio de cada um dos municípios da RMC a fim de obter um
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panorama das dimensões da sustentabilidade e da existência de disparidades intraregionais.
O capítulo quatro analisou a complexidade e necessidade de inserção
do paradigma das cidades sustentáveis na Região Metropolitana do Cariri, enquanto
medida indispensável de minimização a crise urbana que começa a se agravar. A
percepção dos gestores municipais da RMC encontra-se abordada nessa parte da
pesquisa como forma de obter o ponto de vista desses atores político-institucionais
acerca das questões metropolitanas do Cariri.
Resumidamente, a pesquisa em questão objetiva propor a necessidade e
importância da constituição de um novo paradigma metropolitano para essa área de
estudo, formada por um conjunto de cidades sustentáveis articuladas em prol do
desenvolvimento sustentável regional.
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2 UMA ABORDAGEM TÉORICO-METODOLÓGICA ACERCA DO
CONTEXTO METROPOLITANO: NOÇÕES INICIAIS

“[...] não basta seguir um método e aplicar técnicas para se completar o
entendimento do procedimento geral da ciência. Esse procedimento precisa
ainda referir-se a um fundamento epistemológico que sustenta e justifica a
própria metodologia praticada” (SEVERINO, 2007).

O contexto urbano, por si só, abrange uma série de possibilidades,
complexidades, e atributos. Entretanto, quando este possui abrangência e influência
territorial ampliada por meio do aumento populacional e da ampliação das demandas
por serviços públicos, exige-se uma análise e planejamento das funções públicas de
interesse comum para o atendimento das demandas metropolitanas.
A fim de facilitar a compreensão a respeito da argumentação teórica
desse estudo em decorrência da complexidade e multiplicidade dos conceitos
abordados se realizou, inicialmente, uma definição geral dos mesmos.
O presente capítulo contempla uma série de questões conceituais ligadas
ao processo de metropolização e urbanização a fim de favorecer a compreensão
textual, haja vista a complexidade e multiplicidade dos conceitos abordados. Além
disso, esse capítulo delimita os procedimentos metodológicos utilizados para o
alcance dos objetivos propostos inicialmente.
Levantaram-se na condição de conceitos-chave da pesquisa os seguintes
termos:

Território,

Região

Metropolitana,

Políticas

Públicas,

Planejamento

Estratégico, Desenvolvimento Sustentável e Cidades Sustentáveis. Os referidos
conceitos permearam todo arcabouço teórico-metodológico da pesquisa em foco,
merecendo, portanto, uma contextualização geral. Destaca-se que os conceitos
chave abordados nesse capítulo são apresentados de forma generalista e
introdutória, visto que, a medida que os mesmos forem requeridos na pesquisa terão
maior detalhamento e caracterização.

2.1 INTER-RELAÇÕES DOS CONCEITOS-CHAVE UTILIZADOS NA PESQUISA
O território por sua representatividade e significado possui intrínseca
relação com a concepção das regiões metropolitanas. A definição desse conceito se
constitui em elemento relevante por fornecer uma base teórica mais concisa para o
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entendimento da delimitação de determinada área geográfica (nesse caso, a Região
Metropolitana do Cariri). Historicamente, a ciência geográfica é a principal
contribuinte na análise e definição do conceito de território que se constitui num dos
seus objetos de estudo.
De maneira geral, “todo espaço definido e delimitado por e a partir de
relações de poder é um território, do quarteirão aterrorizado por uma gangue de
jovens até o bloco constituído pelos países membros da OTAN”. (SOUZA, 2001,
p.11). Além disso, o território assume determinada conformação a partir de suas
características específicas criando e consolidando uma configuração territorial única
e, portanto, repleta de singularidades. Sendo assim:
A configuração territorial é dada pelo conjunto formado pelos sistemas
naturais existentes em um dado país ou numa dada área e pelos
acréscimos que os homens superimpuseram a esses sistemas naturais. A
configuração territorial não é o espaço, já que sua realidade vem de sua
materialidade, enquanto o espaço reúne a materialidade e a vida que a
anima. (SANTOS, 1996, p.51).

Nas abordagens pertinentes ao território é fundamental diferenciar este

conceito da definição empregada para espaço, visto que, esses dois conceitos são,
comumente, confundidos e muitas vezes tratados como sinônimos, quando, na
verdade, há uma importante delimitação entre ambos. Raffestin (1993, p. 143)
discorre sobre o quanto:
É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O
território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida
por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível.
Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo,
pela representação), o ator “territorializa” o espaço.

Andrade (1995, p. 19) complementa esse ponto de vista quando discorre
sobre os equívocos no uso e compreensão dos conceitos de território e espaço:
O conceito de território não deve ser confundido com o de espaço ou de
lugar, estando muito ligado à idéia de domínio ou de gestão de uma
determinada área. Deste modo, o território está associado à idéia de poder,
de controle, quer se faça referência ao poder público, estatal, quer ao poder
das grandes empresas que estendem os seus tentáculos por grandes áreas
territoriais, ignorando as fronteiras políticas.

Dessa maneira, o território adquire sua configuração territorial por meio da
ação de determinado ator, atrelando-se a idéia de controle sob determinada área,
transcendendo as fronteiras políticas. Percebe-se a relação do conceito de território
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com a idéia de poder, dominação ou apropriação motivados pelas características
que lhes constituem que podem conceder algum benefício ao dominador.
No

âmbito

geográfico,

as

regiões

metropolitanas

(RMs)

são

conceituadas como produtos espaciais específicos em que são evidentes as
necessidades de

relações

intergovernamentais

por meio

de

uma

gestão

compartilhada e integrada. O arranjo administrativo metropolitano necessita de
articulações políticas entre os vários entes governamentais para o alcance de metas
e projetos, visto que, muitos dos problemas metropolitanos só serão passíveis de
solução por meio de ações conjuntas entre gestores públicos das cidades envolvidas
e as esferas estadual e federal (CORDEIRO; DINIZ, 2007).
A criação de determinada região metropolitana sempre se vinculou, direta
ou indiretamente, a implementação de políticas públicas direcionadas às funções
públicas de interesse comum. Definir o que é uma política pública não é uma tarefa
fácil por conta da divergência de respostas à alguns questionamentos. Uma
definição aceitável é a de que “Uma política pública é uma diretriz elaborada para
enfrentar um problema público. [...] em outras palavras, a razão para o
estabelecimento de uma política pública é o tratamento ou a resolução de um
problema entendido como coletivamente relevante.” (SECCHI, 2010, p. 2).
Apesar da definição de política pública de Secchi atrelar esse conceito ao
enfrentamento e resolução de problemas públicos, as políticas públicas não são
elaboradas, necessariamente, para essa finalidade. As mesmas podem ser
executadas a fim de saciar alguma necessidade ou demanda populacional antes que
a situação se agrave e adquira status de problema público. Dessa maneira, as
políticas públicas se reconfiguram em suas finalidades, deixando o caráter paliativo
atrelado a resolução de problemas coletivamente relevantes e possibilitando a oferta
de diretrizes em prol do bem comum.
Para essa pesquisa, a definição de políticas públicas empregada por
Secchi (2010) será considerada em virtude de que a elaboração de políticas públicas
no contexto das regiões metropolitanas advém da necessidade de enfrentamento
dos problemas urbanos, cada vez mais volumosos e presentes na realidade das
RMs.
Entretanto, assumindo essa finalidade as políticas públicas metropolitanas
continuaram no velho erro de elaboração, planejamento e execução com finalidades
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paliativas para a resolução de problemas quando estes já possuem grandes
proporções. Nesse sentido, é preciso a adoção de um programa de planejamento
consistente que vá de encontro às necessidades metropolitanas. O planejamento
estratégico é entendido “[...] como um processo de longo prazo através do qual
uma organização estabelece aonde quer chegar e como quer chegar para o
cumprimento de sua missão” (MORAIS, 2005, p. 19).
A realidade expressa em determinadas regiões metropolitanas é
caracterizada pela ausência de planejamento e/ou elaboração de políticas públicas
de atendimento as reais necessidades. Sendo assim, ainda há uma enorme
complexidade no que se refere à harmonização das atividades humanas,
desenvolvimento econômico e preservação ambiental no ambiente urbano,
intensificada pelo processo de globalização que trouxe consigo novas demandas
para as cidades, levando-as a competir por novas posições no processo de
redefinição espacial do sistema capitalista. Essa competitividade entre as cidades
por novos status na configuração territorial capitalista culmina com a busca
desenfreada pelo crescimento econômico, porém, sem aliar a este, o caráter
sustentável. Contribuindo assim, para a manutenção de uma urbanização precária,
degradante e socialmente excludente (BREMER, 2004).
A realidade de exclusão social, precariedade dos serviços públicos,
degradação ambiental e depreciação da qualidade de vida tornaram-se comuns ao
cotidiano dos centros urbanos. Em muitos casos, esses problemas, dada a sua
complexidade, extrapolam os limites territoriais dos municípios e atingem outros,
tornando urgente a busca e inserção de alternativas de combate ou minimização
desses problemas, visando melhorar as condições de vida no ambiente urbano.
Em

decorrência

dessa

difícil

realidade,

surgiu

o

conceito

de

Desenvolvimento Sustentável divulgado por meio do Relatório Brundlant – Nosso
Futuro Comum da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da
Organização das Nações Unidas - ONU. O Desenvolvimento Sustentável é
compreendido como “aquele que atende às necessidades atuais sem comprometer
a capacidade das futuras gerações em satisfazer suas próprias necessidades”
(WCED, 1987).
O Desenvolvimento Sustentável adveio da necessidade de mudança no
modelo de “desenvolvimento” da sociedade atual pautado na esfera econômica com
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grandes e, muitas vezes, irreversíveis impactos sobre o meio natural. Ao se referir
ao ambiente urbano, pode-se considerar a perspectiva do Desenvolvimento
Sustentável urbano como forma de combate aos problemas existentes nesse
espaço.
O Desenvolvimento Urbano Sustentável associado a uma politica eficiente
de planejamento urbano é uma das apostas para o enfrentamento dos problemas
metropolitanos. Intrinsecamente a noção de Desenvolvimento Sustentável, emerge a
concepção de Cidades Sustentáveis enquanto ofertante de diretrizes a construção
de um ambiente urbano sustentável que garanta a satisfação das necessidades
atuais e futuras.
Uma Cidade Sustentável pode ser compreendida como aquela que “[...]
está organizada de modo a que todos os seus habitantes possam satisfazer as
necessidades básicas e aumentar o seu bem-estar sem danificar o mundo natural ou
pôr em risco as condições de vida de outros, agora e no futuro” (GIRARDET, 2007,
17). Bremer (2004, p. 5) complementa esse pensamento, definindo Cidade
Sustentável como “aquela que fornece um ambiente saudável, democrático e com
possibilidades de trabalho para sua população, a partir do adequado gerenciamento
de insumos bióticos, abióticos e antrópicos a ela necessários.”
No caso brasileiro, alguns avanços já podem ser comemorados no que é
relativo a oferta de diretrizes para a construção de Cidades Sustentáveis, a saber: os
planos diretores municipais participativos; os planos locais de saneamento; planos
de resíduos sólidos; a política ambiental e de recursos hídricos; os financiamentos
de obras de infra-estrutura, saneamento e habitação; e o Plano Nacional de
enfrentamento às mudanças climáticas que está em discussão (MARICATO, 2012).

2.2 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS DA PESQUISA
A apresentação e detalhamento da metodologia utilizada na realização
desta pesquisa tornam-se essenciais para a compreensão dos meios escolhidos
para o alcance dos objetivos estipulados. A metodologia é compreendida como parte
essencial a toda e qualquer pesquisa em virtude de possibilitar respostas aos
questionamentos realizados sobre como, com quê, onde e quanto (LAKATOS;
MARCONI, 2001).
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Seguem abaixo maiores detalhamentos a respeito do tipo, local e período
de realização da pesquisa, instrumentos e procedimentos de coleta de dados,
análise e apresentação dos dados além dos aspectos éticos e legais da pesquisa.
2.2.1 Tipo de Pesquisa
Gil (2010, p. 55) justifica a importância da classificação e da adoção do
melhor tipo de delineamento das pesquisas científicas da seguinte maneira:
Como as pesquisas se referem aos mais diversos objetos e perseguem
objetivos muito diferentes, é natural que se busque classificá-las. [...] A
tendência à classificação é uma característica da racionalidade humana. Ela
possibilita melhor organização dos fatos e consequentemente o seu
entendimento. Assim, classificar as pesquisas torna-se uma atividade
importante.

Concernente à classificação, quanto à natureza dos dados a pesquisa
em foco possui caráter quali-quantitativo. A junção de aspectos da pesquisa
qualitativa e quantitativa é cada vez mais comum, oferecendo aos pesquisadores
uma possibilidade de abordagem mais ampla e que contemple, da melhor forma
possível, os objetivos elencados nas pesquisas desenvolvidas.
O campo científico aponta uma tendência para o surgimento de um novo
paradigma metodológico. Um modelo que consiga atender plenamente as
necessidades dos pesquisadores. Essa dicotomia positivista x interpretativo,
quantitativo x qualitativo, parece estar cedendo lugar a um modelo
alternativo de pesquisa, o chamado quanti-qualitativo, ou o inverso, qualiquantitativo, dependendo do enfoque do trabalho (GOMES; ARAÚJO,
2011).

De acordo com a linha de pensamento sustentada por Gil (2010), as
pesquisas também podem ser classificadas segundo os objetivos, métodos e
procedimentos adotados.
Com relação aos objetivos das pesquisas em gerais, os estudos são
classificados em: exploratórios, descritivos ou explicativos. O estudo em foco se
enquadrou na proposta exploratória, definidas como aquelas que “têm como
propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo
mais explícito ou a construir hipóteses” (GIL, 2010, p. 27).
Por fim, as pesquisas científicas também são classificadas de acordo com
o delineamento utilizado no seu desenvolvimento. Gil (2010, p. 29), define
delineamento como “o planejamento da pesquisa em sua dimensão mais ampla, que
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envolve os fundamentos metodológicos, a definição dos objetivos, o ambiente da
pesquisa e a determinação das técnicas de coleta e análise de dados”. Os
delineamentos de pesquisa mais utilizados são: pesquisa bibliográfica; pesquisa
documental; pesquisa experimental; ensaio clínico; estudo caso-controle; estudo de
coorte; levantamento de campo (survey); estudo de caso; pesquisa etnográfica;
pesquisa fenomenológica; teoria fundamentada nos dados (grounded theory);
pesquisa-ação; e pesquisa participante.
Essa pesquisa usou os delineamentos abaixo elencados:
a) Pesquisa Bibliográfica: elaborada a partir de materiais já publicados,
tais como: materiais impressos (livros, revistas, teses, dissertações,
dicionários, enciclopédias, anuários, almanaques e etc), além de outros
formatos de informações como discos, fitas magnéticas, CDs e
materiais publicados na internet. A principal vantagem da pesquisa
bibliográfica é possibilitar ao pesquisador uma ampla cobertura dos
fenômenos investigados que não seria possível de pesquisar
diretamente (GIL, 2010; SEVERINO, 2007).
b) Pesquisa Documental: “Vale-se de toda sorte de documentos,
elaborados com finalidades diversas, tais como assentamentos,
autorização, comunicação [...] relatos de pesquisa, relatórios e boletins
de jornais de empresas, atos jurídicos, compilações estatísticas etc.”
(GIL, 2010, p. 29).
c) Estudo de Caso: selecionado para o presente estudo por ser “[...] uma
modalidade de pesquisa amplamente utilizada [...] consiste no estudo
profundo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo
e detalhado conhecimento [...]” (GIL, 2010, p. 37). O estudo de caso é
o delineamento mais adequado quando se trata de fenômenos
contemporâneos, visando à obtenção de maiores esclarecimentos da
relação fenômeno/contexto (YIN, 2005).
2.2.2 Lócus de Realização da Pesquisa
O estudo se desenvolveu na segunda região metropolitana instituída no
estado do Ceará, a Região Metropolitana do Cariri, localizada na região sul do

29

estado com posição geográfica privilegiada no centro do nordeste brasileiro. Essa
região metropolitana é, atualmente, composta por nove municípios: Juazeiro do
Norte, Crato, Barbalha, Jardim, Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito, Nova Olinda e
Santana do Cariri e foi idealizada a partir da relação de conurbação previamente
existente entre suas três principais cidades: Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha que
formam o aglomerado urbano denominado de CRAJUBAR. A RM do Cariri concentra
uma população de 564.478 habitantes em uma área total de 5456,012 Km 2 (IBGE,
2010).
Figura 01 – Localização da Região Metropolitana do Cariri – RMC

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE
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Na atualidade, a região apresenta um contexto de crescimento econômico
e demográfico elevado, especialmente, nos municípios do Triângulo CRAJUBAR.
Em contraponto, as demais cidades que compõem essa região metropolitana
continuam com frágil e incipiente crescimento, tornando perceptível um quadro de
desigualdade intra-regional.
2.2.3 Período de Realização da Pesquisa
A coleta de dados foi realizada entre os meses de março e dezembro de
2012, visando a obtenção de dados mais recentes em razão dos resultados
referentes ao Censo Demográfico de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE serem divulgados por setores e em datas distintas.
2.2.4 Instrumentos de Coleta de Dados
A mensuração, avaliação e/ou quantificação do que pode ser considerado
como pertinente ao desenvolvimento sustentável ainda é uma tarefa difícil. Talvez,
por isso, o Desenvolvimento Sustentável ainda não tenha saído do plano teórico e
se transformado em um conjunto consolidado de idéias e ações.
Estudos sobre qualidade ambiental e desenvolvimento encontram o desafio
freqüente de lidar com a incerteza e a carência de informações
sistematizadas. Grande parte das decisões tomada por órgãos reguladores
na área ambiental ocorre a partir de informações imprecisas e certezas
fragilmente construídas. A natureza da relação entre meio ambiente e
desenvolvimento é objeto de controvérsia e campo de incertezas. Nesse
contexto, trabalhos empíricos capazes de criar indicadores confiáveis que
possam embasar estudos e tomadas de decisão política são cruciais e
urgentes (BRAGA et al., 2003, p. 6).

A avaliação do panorama da Região Metropolitana do Cariri foi realizada
por meio:
i.

Entrevistas estruturadas realizadas com os prefeitos dos municípios da
Região Metropolitana do Cariri;

ii.

Análise das Metas e Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
A escolha desses dois instrumentos de coleta de dados se deu pela

abrangência da maior quantidade possível de dimensões da sustentabilidade
propiciados pelos mesmos. De acordo com Chacon (2007), o Desenvolvimento
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Sustentável é composto pelas dimensões: econômica, sociocultural, ambiental e
política-institucional.
2.2.5 Procedimentos de Coleta de Dados
Para o alcance dos objetivos e hipóteses estipulados previamente, foram
escolhidos os dois instrumentos de coleta de dados relatados no tópico anterior
(realização de entrevistas com os prefeitos dos municípios da Região Metropolitana
do Cariri; e Análise das Metas e Objetivos de Desenvolvimento do Milênio). Seguem
abaixo maiores detalhamentos sobre os procedimentos de coleta de dados a partir
de cada um desses instrumentos.
2.2.5.1 Entrevistas com os Gestores Municipais da Região Metropolitana do Cariri –
RMC
Um dos objetivos específicos estipulados para esse trabalho foi “analisar
a efetividade da Região Metropolitana do Cariri enquanto estratégia governamental
impulsionadora do Desenvolvimento Regional”. A realização de entrevistas com os
atores mais relevantes

na

construção

do

processo

de

consolidação

do

desenvolvimento regional metropolitano – os prefeitos municipais das cidades que
integram a Região Metropolitana do Cariri – se constituiu no mecanismo para o
alcance desse objetivo.
A entrevista, ao lado do questionário e do formulário, é uma das técnicas
de interrogação comumente utilizadas nas pesquisas científicas e “pode ser
entendida como a técnica que envolve duas pessoas numa situação ‘face a face’ e
em que uma delas formula e a outra responde” (GIL, 2006, p. 115).
As entrevistas são classificadas de acordo com o tipo e podem ser:
padronizadas ou estruturadas; despadronizadas ou não estruturadas; e painel.
Nesse estudo, optou-se pela realização de entrevistas estruturadas, definidas
como “aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido; as
perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas. Ela se realiza de acordo com um
formulário elaborado e é efetuada de preferência com pessoas selecionadas de
acordo com um plano” (MARCONI, LAKATOS, 2006).
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O roteiro de entrevista (Apêndice A) abrangeu um total de 12 indagações
relativas à diferentes aspectos relativos a Região Metropolitana do Cariri. Antes da
realização das entrevistas com os prefeitos da RMC foi realizado um pré-teste
desse instrumento com: a Presidente do Conselho de Desenvolvimento e Integração
Regional do Cariri; Coordenadora do Escritório Regional da Secretaria das Cidades;
e, por fim, com um administrador com atuação na área de gestão social e
desenvolvimento regional do Semiárido.
Os prefeitos dos municípios da RMC foram o alvo das entrevistas em
virtude de se constituírem nos principais atores institucionais com poder decisório e
de planejamento no que confere a efetivação da RM do Cariri. Outro aspecto
importante para a escolha da realização de entrevistas com os gestores municipais
foi a coincidência nos períodos de início de mandato dos prefeitos com o período
histórico de criação da RMC, ambos iniciados no ano de 2009. Portanto,
hipoteticamente, esses atores possuiriam os conhecimentos mínimos no trato dos
aspectos que regem essa região metropolitana.
Por meio da realização das entrevistas, buscou-se a compreensão que os
gestores municipais possuíam acerca do contexto regional metropolitano nos seus
diversos aspectos, perspectivas, necessidades e arcabouço político-institucional.
As entrevistas foram realizadas no período compreendido entre 30 de
agosto e 15 de setembro de 2012. Nesse período foram efetuados contatos
telefônicos com as prefeituras municipais, especialmente, direcionados as
Secretarias de Gabinete municipais (quando existentes). No contato inicial ocorria a
explanação geral da pesquisa junto ao secretário (a) de gabinete, enfocando a
necessidade de agendamento de entrevistas com os prefeitos. Nessa fase todas as
nove prefeituras municipais da Região Metropolitana do Cariri foram contactadas.
Novos contatos telefônicos foram realizados a fim da obtenção de retorno
com relação ao agendamento das entrevistas, obtendo-se respostas diversificadas
com relação a esse processo. Na maioria dos casos, as entrevistas foram
agendadas a partir da agenda e disponibilidade do gestor, entretanto, algumas
prefeituras relataram a indisponibilidade do gestor no que se refere a realização da
entrevista sem maiores justificativas.
Nesse último caso, a fim de se obter o maior número possível de prefeitos
municipais entrevistados, procurou-se medidas e estratégias para o agendamento
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das entrevistas com esses gestores de maior resistência. Nesse sentido, solicitou-se
as respectivas secretarias de gabinete, se possível, os contatos telefônicos dos
gestores a fim de contatá-los diretamente, o que foi prontamente atendido.
Dos nove prefeitos de municípios da Região Metropolitana, a entrevista foi
realizada com o quantitativo de sete gestores (Barbalha, Crato, Farias Brito, Jardim,
Juazeiro do Norte, Nova Olinda e Santana do Cariri). Após vários contatos
telefônicos e algumas visitas pessoais às prefeituras municipais de Caririaçu e
Missão Velha, não foi possível a realização de entrevistas com os gestores desses
municípios pela indisponibilidade de tempo alegada por conta de compromissos
eleitorais no período estipulado para a realização das entrevistas.
Durante a realização das entrevistas com os gestores dos municípios
integrantes da Região Metropolitana do Cariri – RMC ocorreu a coincidência com a
campanha eleitoral de 20122, na qual, a grande maioria dos entrevistados estava
diretamente envolvido no processo, seja tentando a reeleição ou apoiando algum
dos candidatos ao pleito. Dessa forma, esse foi um dos principais desafios para o
agendamento e realização das entrevistas com os prefeitos da Região Metropolitana
do Cariri.
Com os dados obtidos por meio da realização das entrevistas, partiu-se
para a análise dos dados colhidos. Nessa etapa, utilizou-se como procedimento de
análise das informações coletadas o método científico denominado de análise do
discurso.
Ainda é comum a utilização dos métodos de “análise do discurso” e
“análise do conteúdo” como sinônimos ou complementares. Entretanto, é necessário
considerar, de maneira simplificada, que a análise do discurso se propõe a análise
do sentido do discurso, enquanto a análise do conteúdo tem por foco o conteúdo
textual (CAREGNATO; MUTTI, 2006). Sendo assim, a análise do discurso
“preocupa-se em compreender os sentidos que o sujeito manifesta através do seu
discurso” (CAREGNATO; MUTTI, 2006, p. 683).
Moeschler e Reboul (1998, p.12 apud MAINGUENEAU, 2007) contribuem
com essa linha de pensamento, explicitando que “O problema que a ANÁLISE DO
DISCURSO procura resolver em sua origem é o da interpretação dos discursos. De

2

Em 2012 aconteceram eleições municipais onde foram pleiteados os cargos de Prefeito e de
vereadores.
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que modo, sendo dado um discurso (uma seqüência não arbitrária de frases),
podemos atribuir-lhe um sentido?”.

2.2.5.2 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio nos Municípios da RMC
Além da realização de entrevistas com os gestores municipais das
cidades da Região Metropolitana do Cariri, também se realizou o levantamento dos
indicadores relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODMs
estabelecidos pela ONU. A análise dos ODMs foi realizada como forma de verificar a
realidade das dimensões da sustentabilidade (econômica, social e ambiental) nos
municípios da RMC. Além disso, o levantamento dos indicadores relativos aos ODM
visou a verificação da existência de disparidades intrarregionais no âmbito de RMC,
bem como, a identificação da realidade municipal concernente a cada uma das
metas, fazendo co-relação com o cenário de crescimento econômico vigente na
região.
Os ODM’s foram lançados em setembro de 2000 durante assembleia da
Organização das Nações Unidas – ONU em um documento denominado Declaração
do Milênio que teve como principal funcionalidade a de contribuir para a construção
de

mundo

pacífico,

justo

e

sustentável

no

século

XXI

(GUIA

PARA

MUNICIPALIZAÇÃO..., 2009).
Os denominados “Objetivos de Desenvolvimento do Milênio” foram
aprovados por meio da Declaração do Milênio em um total de oito principais
1. Erradicar a extrema pobreza e a fome;
2. Atingir o ensino básico universal;
3. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres;
4. Reduzir a mortalidade infantil;
5. Melhorar a saúde materna;
6. Combater o HIV/aids, a malária e outras doenças;
7. Garantir a sustentabilidade ambiental;
8. Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento.
Utilizou-se o Anexo A como norteador para o levantamento dos dados
secundários necessários para o alcance dos objetivos da pesquisa em foco. Os
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dados secundários relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da
Região Metropolitana do Cariri foram levantados a partir do acesso aos relatórios
dinâmicos

(Anexo

B)

municipais

disponíveis

no

Portal

ODM

(www.portalodm.com.br). O referido portal é um canal virtual desenvolvido pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e foi lançado em
2009 para permitir o monitoramento da situação dos objetivos e metas do milênio
nos 5.565 munícipios brasileiros (GUIA PARA MUNICIPALIZAÇÃO..., 2009).
No presente estudo, o oitavo Objetivo de Desenvolvimento do Milênio não
será analisado em virtude do mesmo não poder ser adaptado para mensuração na
esfera municipal.
2.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS DO CAPÍTULO
O embasamento teórico-metodológico é parte imprescindível da pesquisa
científica. Dessa maneira, a explicitação e o correto detalhamento dos métodos e
procedimentos utilizados para equacionar as questões norteadoras, confirmar (ou
não) hipóteses e contemplar os objetivos elencados foi considerado.
Torna-se indispensável frisar a essência desse estudo, caracterizada por
ter por objeto de estudo a Região Metropolitana visando oferecer alternativas ao
modelo atual de crescimento a partir do modelo de “Cidades Sustentáveis”. Haja
vista o panorama atual dessa região metropolitana, marcado por importantes ganhos
no aspecto econômico e prejuízos no campo social e ambiental.
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3
REGIÕES
METROPOLITANAS
BRASILEIRAS
E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL: CONCEPÇÕES, POLÍTICAS
PÚBLICAS, OBJETIVOS E PERCALÇOS
Um aspecto, entretanto, é comum a todas elas [as Regiões Metropolitanas]:
apesar de existirem legalmente, algumas há de mais de 30 anos, as regiões
metropolitanas brasileiras, na prática, não funcionam (GOUVEA, 2005, p.
234).

A Região Metropolitana enquanto arranjo político-institucional e territorial
importante é abordada nesse capítulo nos seus principais aspectos e processos
constituintes e característicos, enfocando, sobretudo, as concepções e necessidade
de criação dessas; políticas públicas direcionadas às RMs, bem como, os seus
percalços e necessidades.
3.1

BREVE

ANÁLISE

HISTÓRICA

DO

PROCESSO

DE

URBANIZAÇÃO

BRASILEIRO

O processo de urbanização pode ser compreendido como a transição de
uma sociedade de modo de vida, predominantemente, rural para outra cada vez
mais urbanizada. Ainda há muitas discussões e complexidades com relação à
definição do “urbano”, porém, esse conceito está atrelado as atividades e ao modo
de vida desenvolvido nas cidades. Estas, por sua vez, adquiriram status por seu
tamanho, concentração populacional maior do que aquela residente nas vilas rurais
e presença de infra-estrutura, bens e serviços (ROLIM, 2006).
Com relação ao crescimento demográfico brasileiro, Reis (1996, p. 5)
explica que “o processo de urbanização do Brasil estava assumindo proporções
extraordinárias, de caráter explosivo. Não se tratava mais da expansão de uma ou
de algumas metrópoles, mas da urbanização em massa de um país populoso”.
O Brasil urbano cresceu de forma espantosa e não-planejada,
especialmente, nas capitais dos estados e, por conseguinte, nas áreas adjacentes a
estas. Processo de crescimento que culminou com a necessidade de se repensar
estratégias para a gestão e resolução dos problemas urbanos que se avolumavam,
cada vez mais, em quantidade, complexidade, extensão geográfica e população
diretamente atingida. Diante dessa realidade, os processos de urbanização e
metropolização entraram de vez nas pautas das discussões governamentais
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brasileiras e, mesmo que de forma mais reduzida, foram inseridas nos dilemas e
debates junto à sociedade civil.
O processo de urbanização brasileiro foi intensificado no pós-década de
1970, quando a população urbana ultrapassou, definitivamente, a população rural.
Em consequência disso, a falta de estrutura urbana tornou-se, ainda mais,
perceptível. Nesse período, o Brasil vivenciava um acelerado processo de
industrialização associado ao êxodo rural e a consolidação da população urbana em
detrimento da rural, fenômeno que contribuiu para o crescimento desordenado das
cidades que, em sua maioria, não estavam preparadas para atender a elevada
demanda por serviços públicos e infra-estrutura urbana das pessoas que nelas
chegavam diariamente.
No pós-década de 1980, não somente os grandes centros urbanos
nacionais impuseram nova ordem às dinâmicas econômicas, sociais e demográficas.
As médias cidades também começaram a exercer papel fundamental na rede
urbana brasileira. Consequentemente, muitos dos problemas característicos apenas
das grandes regiões metropolitanas brasileiras, começaram também a fazer parte do
cotidiano dessas cidades. Em alguns casos os problemas urbanos verificados
necessitavam da ação conjunta dos municípios.
Cunha (2003, p. 231) destaca a relevância adquirida por alguns
processos urbanos:
No âmbito dos estudos populacionais, questões como a pendularidade
(commuting), a segregação ou segmentação socioespacial, o espraiamento
urbano, a interiorização da população, etc., começaram a despertar os
interesses que, durante as décadas anteriores, estiveram muito mais
voltados para a migração rural-urbana e de mais longa distância e suas
consequências.

São muitas as preocupações surgidas a partir da intensificação da
urbanização brasileira, Damanzo e Negreiro (2006, p. 257) sintetizam algumas das
características da urbanização desenfreada:
[...] a periferização das cidades grandes e médias; a conurbação entre
municípios limítrofes e, como decorrência, a configuração de demandas
comuns por serviços e infra-estrutura; a especialização de funções urbanas
e o surgimento de cidades-dormitórios; a segregação espacial da população
de baixa renda, associada à formação das periferias urbanas e
acompanhada de favelização, fenômeno também presente em espaços
centrais do núcleo metropolitano; a deterioração de espaços dotados de
infra-estrutura urbana e, em contrapartida, a intensificação da ocupação de
áreas não providas de serviços e equipamentos públicos.
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A percepção da complexidade de debater e se criar mecanismos
especiais de planejamento e gestão nos maiores aglomerados urbanos culminou na
criação das regiões metropolitanas – RMs, objetivando a resolução das demandas
comuns que se avolumavam cada vez mais e exigiam, portanto, a adoção de novas
estratégias para a resolução dos problemas comuns a mais de um município. Dessa
maneira, o processo de urbanização encontra-se relacionado às origens e
necessidades de criação de regiões metropolitanas, não somente no Brasil, mas em
todos os países com alto grau de urbanização.
As Regiões Metropolitanas são o centro dos dilemas e discussões da
sociedade brasileira no que se refere a problemática urbana devido à expressividade
sócio-econômica e demográfica que lhes é pertinente. As RMs brasileiras acumulam
uma série de problemas compatíveis com sua grandeza populacional e econômica,
tais como: a violência urbana, cada vez mais fora de controle; a segmentação e
segregação territorial; e a carência de estrutura e serviços urbanos essenciais.
Devido a notoriedade numérica da população nas áreas urbanas que se tornou
necessário a resolução das mazelas das grandes cidades que, em muitos casos, já
extrapolavam os limites municipais.

3.2

CONCEPÇÕES

E

PERCURSO

HISTÓRICO

DAS

REGIÕES

METROPOLITANAS
A criação de regiões metropolitanas - RMs não se constituiu em
fenômeno especificamente brasileiro, a criação destas no território nacional usou
como modelo a integração regional que acontecia previamente no bloco europeu
visando a resolução de problemas comuns a munícipios adjacentes. As principais
problemáticas tratadas com a integração regional no continente europeu tinham
como foco a recente ocupação urbano-industrial e os efeitos das ações antrópicas
sobre a natureza objetivando a melhoria da qualidade de vida (OLIVEIRA, 2012).
A Inglaterra, a partir da Revolução Industrial no século XIX, verificou que
havia a necessidade de identificação e instituição de regiões metropolitanas em prol
do desenvolvimento integrado de municípios. Dessa forma, ocorreu o processo de
criação da primeira região metropolitana do mundo, a Região Metropolitana de
Londres. Após a iniciativa inglesa, outros grandes centros urbanos passaram a
identificar características do processo de metropolização e, por conseguinte, criaram
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em seus territórios algumas RMs. Nesse sentido, foram criadas as regiões
metropolitanas de Tókio, Cidade do México, Buenos Aires, Toronto, Montreal, Los
Angeles, Barcelona, entre outras (FREITAS, 2009).
No Brasil, a execução das funções ou serviços públicos de interesse
comum que permeia a discussão em torno das Regiões Metropolitanas, ganhou
destaque constitucional no ano de 1937, mais especificamente no artigo 29 da
Constituição Federal daquele ano. Deixando explícito que “os municípios da mesma
região podem agrupar-se para a instalação, exploração e administração de serviços
públicos comuns. O agrupamento, assim constituído, será dotado de personalidade
jurídica limitada a seus fins.” Esse dispositivo constitucional é considerado o embrião
das regiões metropolitanas atuais (BRASIL, 1937 apud RIO GRANDE DO NORTE,
2007).
Contudo, na próxima Constituição datada de 1946 as questões relativas
ao agrupamento de municípios foram esquecidas. O processo de urbanização e, por
conseguinte, metropolização só voltou a receber a merecida atenção com a outorga
da constituição de 1967 (RIO GRANDE DO NORTE, 2007).
Dessa maneira, a primeira vez que a noção de Região Metropolitana
apareceu de maneira oficial e direta foi na Constituição de 1967 em razão da
crescente pressão popular reivindicando o atendimento das novas demandas
urbanas surgidas com o crescente processo de urbanização. Sendo assim, as RMs
foram inseridas na perspectiva constitucional em pleno regime militar como forma de
construção de um esquema administrativo para execução de políticas públicas
determinadas pelos militares (CASTRO, 2006; ARAUJO JUNIOR, 2008).
A Lei Federal nº 14 de 1973 instituiu o primeiro conjunto de regiões
metropolitanas brasileiras. Nesse ano foram criadas oito regiões metropolitanas no
território brasileiro, particularmente, capitais de estados e suas áreas de influência
direta sob a mesma unidade socioeconômica3 (CLEMENTINO; SOUZA, 2009).
A LC nº 14, teve duas características marcantes: a primeira, trata-se do
longo período que a referida lei transcorreu pra ser editada, demonstrando a falta de
interesse governamental pelas questões metropolitanas; a segunda, refere-se ao
modelo de concepção das RMs, o modelo de cima pra baixo.

Notando-se a

exclusão de qualquer possibilidade de interferência dos estados e municípios no
3

Em 1973 foram criadas as Regiões Metropolitanas de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Belo
Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém.
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planejamento, idealização e constituição dessas regiões, limitando as RMs ao
aspecto administrativo e negando-lhes autonomia político-jurídica (CASTRO, 2006).
Com a institucionalização das RMs mediante a Lei Complementador de
Nº 14 de 1973 “o assunto deixou de ser tema acadêmico e jornalístico para tornar-se
ferramenta de implementação de obras e serviços nos grandes aglomerados
urbanos” (RIO GRANDE DO NORTE, 2007, p. 15)
Com isso ficou firmada a base legal para a criação de regiões
metropolitanas, mediante Lei Federal Complementar. Entretanto, a criação das RMs
no período militar também contemplou outros interesses além da resolução dos
problemas de natureza comum.
Além do suporte fático constituído pelo processo econômico e demográfico
em mutação a favor das concentrações urbanas, o poder militar aliado aos
grupos políticos que lhe davam sustentação tinha outra motivação ao
instituir as regiões metropolitanas e nelas realizar grandes investimentos
públicos em infra-estrutura: neutralizar o crescente descontentamento das
massas urbanas com a ação do governo e seu deslocamento para o partido
político de oposição consentida ao poder estabelecido (RIO GRANDE DO
NORTE, 2007, p. 15).

No ano seguinte, somou-se ao conjunto de regiões metropolitanas criadas
à Região Metropolitana do Rio de Janeiro pela Lei Complementar nº 20/74 em
virtude de anteriormente o território do que viria a se constituir nessa região
metropolitana pertencer política-administrativamente a mais de um estado (Rio de
Janeiro e Guanabara). Na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) a
competência de criação das RMs foi transferida para as Unidades Federativas.
Nesse ano foram institucionalizadas mais seis RMs: Natal, Vitória, Baixada Santista,
Campinas, Brasília4 e Goiânia (IBAM-ISE-REDH, 2000 apud OLIVEIRA, 2012).
Com a nova Constituição Federal em 1988 houve a incorporação de uma
mudança relevante no que concerne às RMs: a retirada da competência de criação e
regulação destas do âmbito federal e a transferência dessa responsabilidade aos
Estados da federação. A principal justificativa para tal mudança foi embasada no
discurso de ofertar autonomia nas formas de planejamento e cooperação nas RMs,
visando o atendimento dos interesses públicos. Porém, ficou evidente a ausência de
clareza conceitual e prática para a concretização desse fato (CASTRO, 2006). A
atribuição de institucionalização das RMs delegadas aos estados da federação
4

Brasília não constitui Região Metropolitana e sim Região Integrada de Desenvolvimento – RIDE por
abranger municípios de mais de uma unidade da federação.
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brasileira ocorreu sem a definição da titularidade de gestão, bem como, sem haver
nenhuma vinculação específica a nenhum ente federativo (ANATEL, 2012).
Na contramão dos aspectos organizacionais e institucionais, muito já se
avançou no que se refere à identificação e caracterização de processos
eminentemente metropolitanos, fruto de uma melhor delimitação conceitual da
abordagem pertinente à metrópole em todos seus aspectos.

3.3 ABORDAGENS CONCEITUAIS RELATIVAS ÀS REGIÕES METROPOLITANAS
E O PROCESSO DE METROPOLIZAÇÃO

É

por

meio

da

combinação

dos

processos

de

urbanização,

metropolização e de conurbação que às regiões metropolitanas são originadas
(FREITAS,

2009).

Portanto,

faz-se

necessário

uma

melhor

definição

e

contextualização desses importantes elementos.
Por aglomeração urbana – AU, entende-se a interação existente entre
duas ou mais cidades, passando a atuar num minissistema urbano. Quando um dos
municípios de determinada aglomeração urbana começa a obter mais destaque e
obter a preponderância regional, o mesmo se aproxima de se consolidar enquanto
metrópole (SOUZA, 2003, p. 32 apud FREITAS, 2009).
Em muitos casos, a interação entre cidades de aglomerações urbanas é
tão grande que se tem início o processo de conurbação, entendido como a fusão
entre as áreas urbanas de munícipios limítrofes, no qual há a constituição de uma
mancha urbana contínua, transcendendo os limites municipais (FREITAS, 2009).
O processo de metropolização é caracterizado pela polarização de uma
região em torno de uma grande cidade – com grandes dimensões físicas,
populacionais e altas taxas de densidade demográfica e de urbanização. A essa
grande cidade, denomina-se de metrópole, agregando ao seu redor várias cidades
sob sua forte influência com grande fluxo de movimentos pendulares de população
(FREITAS, 2009).
Como uma das principais características inerentes ao processo de
metropolização pode-se evidenciar a “intensidade de fluxos e circulação de pessoas
e mercadorias sob a égide de diferentes níveis de articulação” (MELO;
RODRIGUES, 2003 apud BEZERRA; SILVA; LEITE, 2010, p. 3).
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De acordo com o IPEA (2001, p. 358 apud SZUCHMAN; HARDT; OBA;
2006) as aglomerações urbanas metropolitanas se caracterizam por mancha de
ocupação advinda do processo de conurbação e/ou periferização, envolvendo
municípios limítrofes com continuidade de ocupação, elevada população urbana e
densidade demográfica, forte articulação econômica e intensos fluxos de relações
intermunicipais.
Conforme Oliveira (2012, p. 5) algumas consequências negativas
advindas

do

processo

de

metropolização

são:

“crescimento

demográfico

desordenado e concentrado; falta de planejamento estratégico que leve em
consideração o espaço urbano nacional, o regional e o local; infra-estrutura social
carente e sérias transformações no mercado de trabalho, apesar da significativa
redução na taxa de fecundidade”.
Nesse sentido, as metrópoles nacionais são um dos grandes desafios do
Brasil com tamanha grandeza assumida no campo populacional, econômico, de
demandas sociais, de visibilidade nacional, entre outras (CASTRO, 2006). Sendo
assim, entre os desafios na esfera metropolitana, pode-se elencar três principais: “o
do desenvolvimento do país, o da superação das desigualdades socioespaciais e o
da governança democrática da sociedade” (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES,
2005).
A delimitação do conceito de Metrópole é importante, até mesmo, para a
melhor compreensão do conceito de regiões metropolitanas. A própria análise
etmológica do termo “metrópole” remete a idéia da conotação que este conceito
assume. A palavra metrópole possui origem grega, sendo que a expressão meter
significa mãe ou ventre, enquanto que, a expressão polis refere-se à cidade
(ARAÚJO JUNIOR, 2008). Sendo assim, metrópole pode ser definida como:
[...] a cidade principal de uma aglomeração, destacando-se pelo tamanho
populacional e econômico, desempenho de funções complexas e
diversificadas, e relações econômicas com várias outras aglomerações,
funcionando como centro de comando e coordenação de uma rede urbana
[...] (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2005).

Existe uma ampla diversidade de definições ou conceituações acerca do
termo região metropolitana, estas dependem do tipo de enfoque que se deseja
destacar. Nesse sentido, uma definição abrangente para as RMs que contempla o
enfoque jurídico-administrativo e social é a definição obtida na obra de Grau (1983
apud ARAUJO JUNIOR, 2008, p. 223) que coloca as regiões metropolitanas:
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[...] como o conjunto territorial intensamente urbanizado, com marcante
densidade demográfica, que constitui um pólo de atividade econômica,
apresentando uma estrutura própria definida por razões privadas e fluxos
peculiares, formando, em razão disso, uma mesma comunidade sócioeconômica em que as necessidades específicas somente podem ser, de
modo satisfatório, atendidas através de funções governamentais
coordenadas e planejadamente exercitadas.

Em meio às indefinições e/ou enfoques diferentes a respeito dos
elementos necessários a constituição de uma região metropolitana, Freitas (2009)
propõe algumas aspectos norteadores para identificação pelo poder público e pela
sociedade de algumas características que devem, necessariamente, estar presentes
nas RMs: grande concentração populacional urbana; conurbação (ver página 17);
alto grau de urbanização; polarização dentro de uma rede de cidades; destaque no
cenário estadual e nacional; existência de relação funcional de interdependência.
Os elementos essenciais à metrópole são sintetizados por Santos (2008,
p. 84):
[...] as atuais regiões metropolitanas tem como pontos comuns dois
elementos essenciais: a) são formadas por mais de um município, com o
município núcleo – que lhe dá nome – representando uma área bem maior
que as demais; b) são objeto de programas especiais, levados adiante por
organismos regionais especialmente criados, com a utilização de normas e
de recursos em boa parte federais. São, na verdade, regiões de
planejamento, onde, todavia, o que é feito não atende a problemática geral
da área, limitando-se a aspectos setoriais.”

Em aspectos gerais, a noção que se tem de RM envolve grandes centros
populacionais compostas por metrópoles regionais e/ou nacionais e suas devidas
áreas de influências diretas com evidências claras do processo de urbanização
(ANATEL, 2012). Apesar dessa visão generalista acerca da figura metropolitana,
processos com características menos gerais também podem ocorrer no contexto das
RMs. Premissa que caracteriza a grande diversidade social, cultural, econômica e
populacional que permeia a criação e institucionalização das RMs após a
Constituição de 1988, onde:
[...] ressalta-se que uma RM não precisa ser obrigatoriamente formada por
uma única área contígua urbanizada, podendo designar uma região com
duas ou mais áreas urbanizadas intercaladas com áreas rurais, ou seja, os
limites entre as cidades ainda são visíveis, mas nesse caso são RM
menores que, muitas vezes, não possuem uma metrópole, mas uma cidade
central (ANATEL, 2012, p. 1).
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Geralmente, as RMs apresentam um município polo – que, na maioria dos
casos, torna-se a sede da RM - e ao seu redor é construída uma rede de relações
com os demais municípios movidos pelo dinamismo social e econômico daquele
município principal (GUIMARÃES, 2004).

Dessa forma, a formação da região

metropolitana acontece na prática no momento que determinada cidade alcance um
desenvolvimento diferenciado e, de certa maneira, comece a polarizar as demais
cidades da região por meio do alcance de posição de destaque quanto aos setores
econômico, cultural e social, consolidando-se enquanto polo regional e extrapolando
suas atividades/funções e também problemas para além do seu território
(BEZERRA, SILVA, LEITE, 2010).
Uma tônica no processo de metropolização brasileiro é o crescimento da
periferia urbana nos grandes centros urbanos e áreas adjacentes. O processo de
urbanização e metropolização por meio da:
[...] expansão da malha urbana empurra o pobre para espaços cada vez
mais distantes do núcleo metropolitano, onde se encontra a oferta de
emprego ou para a ocupação irregular de terra e favelização, ao mesmo
tempo em que assegura a constituição de reservas de valor na forma de
capital imobiliário (CANO; BRANDÃO, 2002, p. 443).

A periferização urbana característica da segregação sócio-espacial das
RMs é explicada pelo fato da população carente dos grandes centros não possuir
condições financeiras de se estabelecer nesses lugares por conta da especulação
imobiliária e passam a “orbitar” no entorno mais próximo. Os municípios do entorno
do núcleo metropolitano possuem menor capacidade financeira, ofertando menores
possibilidades de emprego e renda para a população residente e caracterizando-se
por altas demandas por habitação, saúde, educação, transporte público e outras
necessidades citadinas (SZUCHMAN; HARDT; OBA, 2006).
A maioria das lacunas referentes às regiões metropolitanas brasileiras
encontram-se atreladas ao arcabouço político-institucional, uma vez que, a
conceituação e caracterização das RMs já se encontram relativamente delineadas,
porém, ainda são muitos os percalços a serem ultrapassados.
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3.4

OS

PERCALÇOS

NO

PENSAR

A

METRÓPOLE:

INDEFINIÇÕES

E

INCERTEZAS

O artigo 25 no seu inciso 3 da Constituição Federal brasileira de 1988
(BRASIL, 1988), coloca que:
§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituidas por
agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

Esse inciso é de extrema importância pela inserção da figura da região
metropolitana na rede urbana nacional. Desse modo, as RMs podem ser encaradas
como unidades de gestão e planejamento que ultrapassam os limites municipais e
demandam funções públicas de interesse comum. Araújo Junior (2008, p. 216)
complementa a análise desse trecho constitucional, reforçando que, dessa forma,
quando “identificada uma função ou serviço que deixa de ser predominantemente
local, pode o Estado instituir uma região metropolitana ou se valer das que já
existem para, nos termos do dispositivo constitucional acima, integrar aquelas
atividades”.
A Constituição de 1988 concedeu aos munícipios maior autonomia e
capacidade de auto-organização, devendo se subordinar apenas à Constituição
Federal ou a sua própria Lei Orgânica em detrimento da subordinação ao Estado e a
União (BUGANZA, 2010). Assim,

os municípios assumiram a competência de

planejamento e execução dos serviços públicos de interesse local; de promoção do
ordenamento territorial; planejamento e controle do uso, do parcelamento e da
ocupação do solo urbano (GOUVÊA, 2005).
Essa prerrogativa não exclui os demais niveis de governo das atribuições
pertinentes ao desenvolvimento no âmbito territorial municipal. Porém, o governo
estadual deve ter atuação mais concisa e delimitada nas regiões metropolitanas RMs e aglomerações urbanas – AUs (BUGANZA, 2010).
A Constituição Federal de 1988 e as constituições estaduais permitiram
intervenções e/ou modificações no aparato institucional e financeiro da gestão
metropolitana. Na prática, pouco se mudou, tendo-se em vista que, na maioria das
vezes, os aparatos de gestão das RMs continuaram no formato antigo (DAVANZO;
NEGREIROS, 2006).

46

No processo de transferência de competências acerca da criação e
institucionalização de RMs alguns entraves ainda persistiram, especialmente, no que
se refere à gestão e aos problemas de ordens comuns das RMs. A gestão
metropolitana no Brasil diz respeito às três esferas governamentais – federal,
estadual e municipal. O que, por muitas vezes, necessita da articulação desses
entes para o enfrentamento dos problemas de interesse comum em contraposição
dos interesses locais e/ou partidários.
Outro obstáculo que se coloca em pauta quando se trata de RMs é a
visão ou o tratamento municipalista de problemas de cunho metropolitano. Haja vista
que para a resolução dos problemas de natureza comum é necessário grandes
investimentos financeiros que, por conseguinte, requerem articulação política,
cooperação orçamentária das três esferas governamentais e estão muito aquém das
verbas dos governos municipais. Muitas vezes, pela difícil alocação de recursos
financeiros, os municípios optam pela resolução paliativa dos problemas
metropolitanos na tentativa de resolução no âmbito territorial municipal daquilo que
só será solucionado com a articulação regional (DAVANZO; NEGREIROS, 2006).
Concernente à alocação de recursos financeiros para a resolução dos
problemas de ordem comum no âmbito metropolitano é importante considerar que:
[...] o orçamento dos municípios é diretamente afetado pelo tamanho e
composição da base econômica, pelo tamanho da população e pela
capacidade de se habilitar e cumprir exigências necessárias ao recebimento
de transferências governamentais. Os pólos das aglomerações
metropolitanas possuem mais condições de se auto-financiar com receitas
próprias, sendo o ICMS, a maior fonte de transferência (OBSERVATÓRIO
DAS METRÓPOLES, 2005, p. 43).

Além de entraves e obstáculos, alguns avanços também foram
alcançados no aspecto administrativo das RMs, cita-se como exemplo a criação de
associações e parcerias (município-estado, munícipio-federação, federação-estado e
público-privado) para a resolução de problemas de ordem comum. Porém, apesar
desses avanços:
[...] o financiamento das funções públicas de interesse comum ainda é
viabilizado praticamente apenas com recursos orçamentários, sendo
insignificante a contribuição de outras fontes financeiras negociadas
regionalmente, em que pese não existirem limitações legais impeditivas da
adoção desse tipo de iniciativa.

É necessário a transposição da falta de coesão e cooperação entre os
municípios para a real efetivação metropolitana, onde a visão estritamente
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municipalista deve ser deixada de lado e entrar em cena o desenvolvimento regional
como um todo a partir da união de esforços para o bem comum. Entretanto, essa
não é a realidade encontrada na maioria das vezes.
Considerar o município vizinho como um parceiro para o desenvolvimento
de atividades de interesse comum não parece ser a tônica no caso
brasileiro. Se considerarmos a área de desenvolvimento urbano como algo
que cidades de um mesmo complexo metropolitano deveriam compartilhar,
com planos e programas conjuntos, uma vez que essa seria a área que
responde pelo planejamento citadino, vemos que no Brasil a cooperação
por intermédio de consórcios ou ações integradas, mesmo em áreas nãometropolitanas, está longe de ser concretizada (CASTRO, 2006, p. 32).

A estrutura organizacional-institucional à qual as regiões metropolitanas
foram concebidas e operacionalizadas ao longo dos anos não conseguiu atender às
necessidades e demanda de problemas no ambiente urbano. Por conseguinte, as
populações citadinas dos grandes e médios centros urbanos inseridos na dinâmica
metropolitana pouco acrescentaram na qualidade de vida, tendo-se em vista, os
indicadores sociais dessas regiões. Nesse aspecto:
O modelo de estrutura institucional adotado para as áreas metropolitanas no
caso brasileiro, a partir de 1988, se mostrou insatisfatório na busca de
soluções concretas para os problemas, uma vez que deixou vagos, em sua
legislação aprovada, diversos aspectos quanto à operacionalização –
problema da definição de competências – e funcionamento – principalmente
sobre a questão de financiamento – indefinições tais que comprometeram o
enfoque do assunto como prioritário para o poder público em nível federal,
estadual e municipal (CASTRO, 2006, p. 40).

De maneira geral, as RMs nunca foram e não são consideradas enquanto
instrumento de promoção do desenvolvimento urbano e de redução das
desigualdades sócio-espaciais. A prova disso foi a transferência da operação e
planejamento das RMs às unidades federativas, sem oferta nenhuma de diretrizes
e/ou delineamentos de planejamento e execução das atribuições de interesses
comuns, fato que culminou na disseminação de RMs em todo o território brasileiro,
sem qualquer critério ou planejamento.
3.5 REGIÕES METROPOLITANAS NO BRASIL – PONTOS DE CONVERGÊNCIAS
E DIVERGÊNCIAS
O processo de metropolização brasileira é, cada vez mais, intenso e
diversificado, ocasionando o surgimento de regiões metropolitanas bastante
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diferenciadas entre si, com diferente porte populacional, gestacional e de situação
sócio-econômica-ambiental (Figura 02).
Figura 02 – Distribuição das Regiões Metropolitanas no Território Brasileiro5

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

5

O IBGE (2010) identifica 36 regiões metropolitanas espalhadas por todas as regiões brasileiras. Na Região
Norte, localizam-se as RMs de: Belém (PA), Manaus (AM) e Macapá (AP); no Nordeste: Salvador (BA),
Recife (PE), Fortaleza (CE), Natal (RN), Maceió (AL), São Luís (MA), João Pessoa (PB), Aracaju (SE),
Campina Grande (PB), Cariri (CE), Agreste (AL) e Sudoeste Maranhense (MA); Região Centro-Oeste: Goiânia
(GO) e Vale do Rio Cuiabá (MT); Região Sudeste: São Paulo (SP), Campinas (SP), Baixada Santista (SP), Rio
de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Vale do Aço (MG) e Vitória (ES); e na Região Sul: Porto Alegre (RS),
Curitiba (PR), Londrina (PR), Maringá (PR), Florianópolis (SC), Carbonífera (SC), Chapecó (SC), Foz do Rio
Itajaí (SC), Norte/Nordeste Catarinense (SC), Vale do Rio Itajaí (SC) e Tubarão (SC).
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Algumas regiões metropolitanas vivenciam fenômenos característicos do
processo de metropolização há bastante tempo, enquanto outras são apenas
pequenas aglomerações urbanas institucionalizadas como metropolitanas. Porém,
em ambos os casos, verifica-se uma intensa disparidade sócio-econômica e o
crescimento expressivo das periferias. Um fator comum à grande maioria das RMs
instituídas é a expressividade desse arranjo espacial na esfera econômica e social e
a complexidade na transposição das visões municipais (OBSERVATÓRIO DAS
METROPOLES, 2005).
Na criação das regiões metropolitanas brasileiras o modelo de gestão
adotado não contemplou as especificidades e peculiaridades regionais pertinentes
às aglomerações urbanas. A dinâmica interna é aspecto bem delimitado e irá
diferenciar determinada região metropolitana das demais por conta das condições
econômicas, sociais e de políticas de desenvolvimento que lhes configuram
(DAVANZO; NEGREIROS, 2006).
A situação de disparidades entre as regiões metropolitanas se agravou
com a delegação de instituição da criação e gestão das RMs aos estados por meio
de legislação complementar estadual. Desde então, os Estados passaram a possuir
a capacidade de verificar as necessidades e possibilidades de criação e gestão das
RMs. Gerando enormes diferenças entre as regiões metropolitanas, aglomerações
urbanas e microrregiões constituídas nos diversos estados brasileiros em virtude da
Constituição Federal no processo compulsório de transferência de competências ter
deixado lacunas grandiosas quanto às formas de organização territorial e política
das RMs, AUs e microrregiões (BUGANZA, 2010).
No comparativo entre as regiões metropolitanas brasileiras, notam-se as
imensas diferenças entre elas no quesito populacional, econômico, social e
administrativo. Geralmente, as RMs possuem o nome do seu principal município –
muitas vezes, das capitais estaduais. Culminando, com a consolidação de
determinado município como polo regional e, potencialmente, mais propenso a
alocação de investimentos privados ou recursos orçamentários (LACZYNSKI, 2010).
Corroborando com o aspecto das peculiaridades entre as regiões
metropolitanas brasileiras, Santos (2008, p. 90) retrata essa problemática e afirma
que “as realidades regionais são diferentes e o peso relativo dessas aglomerações
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na população urbana de cada região são um reflexo da história passada e recente
de cada uma delas”.
Devido a falta de critérios e necessidade de criação das RMs brasileiras,
algumas:
[...] não apresentam, de fato, perfil de região metropolitana, e que deveriam
ter sido consideradas, de acordo com a classificação estabelecida na
Constituição Federal, como aglomerados urbanos ou microrregiões. Um
aspecto, entretanto, é comum a todas elas: apesar de existirem legalmente,
algumas há de mais de 30 anos, as regiões metropolitanas brasileiras, na
prática, não funcionam (GOUVEA, 2005, p. 234).

A intensificação de criação de regiões metropolitanas no Brasil acontece:
[...] pela ilusão de que a instituição de regiões metropolitanas ou
aglomeração traria, por si só, alguma vantagem ou “status” aos municípios
dela integrantes. Não há, em nossa legislação, nada nesse sentido. Nem na
federal nem nas dos estados (pelo menos dentre os principais). Claro que
nada impede os estados de concederem privilégios ou recursos especiais
àqueles núcleos urbanos que eles vierem a declarar regiões metropolitanas
ou aglomerações urbanas (VILLAÇA, 1997, p. 3).

O ideal é não haver a existência de diferenças significativas de condição
sócio-econômica e de qualidade de vida entre os municípios de determinada região
metropolitana. Caso esse processo seja verificado é comum a ocorrência de
movimentos migratórios entre as denominadas cidades circunvizinhas e o núcleo
principal da RM, acabando por aumentar, mais ainda, as demandas sociais e de
infra-estrutura das principais cidades da região metropolitana. Dessa forma, “a
solução dos problemas regionais e, por conseguinte, o desenvolvimento sustentável
na região metropolitana demanda o fortalecimento das instituições locais nas
cidades satélites” (OLIVEIRA, 2012, p. 6).
Outro

grave

problema

quando

determinada

região

metropolitana

apresenta municípios com bastante discrepância de ordem sócio-econômica é a
solução de demandas comuns, configurando-se em entrave à cooperação intermunicipais ou entre entes federativas na resolução dos problemas concernentes às
regiões metropolitanas (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2005, p. 43).
Complementando essa questão: [...] é urgente a formulação e implementação de
uma política [...] voltada à redução das disparidades por meio da canalização de
recursos para áreas periféricas, ou mesmo aquelas abandonadas dentro das ilhas
de dinamismo [...]. (LOURENÇO, 2003, p.85 apud OLIVEIRA, 2012).
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Nesse sentido, a elaboração e implementação de políticas públicas que
contemplem as necessidades metropolitanas, especialmente, no que concerne as
funções públicas de interesse comum é de fundamental relevância.
3.6 POLÍTICAS PÚBLICAS E FUNÇÕES DE INTERESSE COMUM NO ÂMBITO
METROPOLITANO

A problemática metropolitana não pode excluir a relação existente entre a
esfera político-institucional e a execução de políticas públicas que contemplem os
problemas de ordem comum. Lima (2004, p. 14) corrobora com esse ponto de vista,
colocando que:
Como em tantos outros contextos urbanos e metropolitanos, as dimensões
econômica e político-social delineiam os investimentos públicos e privados e
mesmo o direcionamento, a ênfase das políticas públicas. Para tornar mais
grave essa situação, observa-se a baixa ineficiência das políticas públicas
em geral, não só de habitação, mas fundamentalmente das políticas
federais de âmbito econômico e social;

Conforme mencionado no capítulo I, a criação de regiões metropolitanas
está relacionada a implementação de políticas públicas para o atendimento das
funções públicas de interesse comum. Uma política pública pode ser compreendida
como “[...] uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público. [...] em outras
palavras, a razão para o estabelecimento de uma política pública é o tratamento ou
a resolução de um problema entendido como coletivamente relevante” (SECCHI,
2010, p. 2).
A relação existente entre regiões metropolitanas e políticas públicas pode
ser verificada até mesmo em algumas das conceituações referentes à noção de
região metropolitana:
[...] podemos definir a RM como um arranjo político-administrativo-legal de
articulação de políticas públicas em âmbito regional que pressupõe a
participação dos três entes federados e propõe a articulação dos mesmos,
por meio da cooperação intergovernamental, para a elaboração e a
execução das chamadas funções públicas de interesse comum, sua tarefa
constitucionalmente definida (CASTRO, 2006, p. 3).

Dessa maneira, as políticas públicas são elementos indispensáveis na
resolução dos problemas de ordem comum no âmbito metropolitano. Para que uma
determinada política pública seja criada é necessário, antes de tudo, a identificação
de um problema e que este seja entendido pelas esferas de governo como
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coletivamente relevante. No âmbito das regiões metropolitanas, essa compreensão
do que se constitui um problema coletivamente relevante pode ser mais facilmente
percebida. Tanto pelo volume crescente de problemas sociais, econômicos e
ambientais, como também pela grande concentração populacional presente das
regiões metropolitanas Brasil afora. Exemplificando essa situação Laczynski (2010,
p. 10), coloca que:
As regiões metropolitanas brasileiras (RMs) destacam-se pelo seu
gigantismo, com alto índice de população urbana, industrialização, comércio
e também de violência, pobreza e desemprego. [...] As atribuições legais
das regiões metropolitanas estão diretamente relacionadas com os
problemas existentes e potenciais das referidas regiões, dentre os quais:
planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social;
saneamento básico; uso do solo metropolitano; transporte e sistema viário;
produção e distribuição de gás combustível canalizado; aproveitamento dos
recursos hídricos e controle da poluição ambiental; e outros serviços
definidos por lei federal.

Confirmando a importância das políticas públicas dentro das regiões
metropolitanas, contempla-se o pensamento de Conceição e Nuñez (2012, p. 3),
onde “percebe-se que a implementação de políticas públicas e a participação da
sociedade civil influenciam significativamente a evolução e transformação do meio
social, econômico e ambiental”.
Nesse sentido, as RMs possuem fundamental importância na promoção e
desenvolvimento de políticas associadas a um modelo de gestão democrática
visando a diminuição dos contrastes sociais (CASTRO, 2006). Na execução de
políticas públicas no contexto metropolitano se tem como importante instrumento a
gestão social, visto que:
[...] sem a devida participação dos atores políticos locais no processo,
legitimando assim as regiões como instrumentos democráticos de
participação das resoluções sobre políticas públicas para suas respectivas
áreas, o vazio institucional de sua legislação incompleta tenderá a
permanecer (CASTRO, 2006, p. 24).

As

regiões metropolitanas necessitam ultrapassar as barreiras

concernentes às funções de interesse comum, especialmente, as orçamentárias,
visto que, as ações no âmbito municipal estão muito aquém daquelas realizadas de
maneira conjunta em prol do desenvolvimento no âmbito metropolitano. Essa
premissa só será alcançada a partir da cooperação livre de partidarismo ou
ideologismo político entre os três níveis governamentais. Davanzo e Negreiro (2006,
p. 274) confirmam esse ponto de vista afirmando que:
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[...] sem a construção de consensos políticos fortes que visem remover os
gargalos financeiros até agora existentes, dificilmente as regiões
metropolitanas poderão influir sobre o potencial de envolvimento regional,
assim como, certamente, terão uma ação de pouca relevância no sentido de
estimular a competitividade econômica, a eliminação das acentuadas
disparidades internas e o surgimento de processos de desenvolvimento
sustentado, com base na potencialização dos recursos regionais.

As políticas urbanas surgiram em decorrência da complexidade do
ambiente urbano que, por sua vez, consiste no espaço de interação entre diversos
atores e políticas. A aceleração do processo de urbanização brasileira, intensificado
após a década de 1970, trouxe consigo a necessidade de elaboração de uma
política urbana que contemplasse as distorções do espaço urbano brasileiro,
enfocando na sua efetivação as disparidades regionais e as funções públicas de
interesse comum (ANDRADE, 2006).
O Brasil possui alguns instrumentos legais de gestão, monitoramento e
direcionamento de políticas públicas urbanas. Conforme Andrade (2006), algumas
legislações acerca dessa análise são:


Constituição Federal do Brasil;



Lei n. 4.771 de 15 de novembro de 1965 – Código Florestal;



Lei n. 6.766 de 19 de dezembro de 1979 – Lei do Parcelamento do solo
urbano (alterada pela Lei n. 9.785 de 29 de janeiro de 1999);



Lei n. 10.257 de 10 de junho de 2001 - Estatuto das Cidades;



Agenda 21;



Planos Diretores Municipais;

Um dos marcos importantes das políticas urbanas no Brasil foi a criação
do Estatuto da Cidade, aprovado pela Lei 10.257/01, onde estão contidas dezesseis
diretrizes básicas direcionadas ao ambiente urbano, entre elas: a garantia do direito
às cidades sustentáveis, gestão democrática e o planejamento do desenvolvimento
das cidades (FRICKE; PARISI, 2012).
O Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/01) trata do uso compulsório do solo,
aliando a propriedade da terra à função social. Além disso, o referido estatuto traz
diretrizes concernentes ao funcionamento das cidades (ANDRADE, 2006). Definindo
parâmetros para o desenvolvimento das cidades, visando o seu ordenamento
equilibrado e sustentável, ofertando uma gestão democrática e regulamentando
áreas de interesse social (BRASIL, 2001 apud ANDRADE, 2006).
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O Estatuto das Cidades conseguiu preencher alguns aspectos deixados
no vazio conceitual-organizacional referentes à criação e gestão de RMs. O Estatuto
das Cidades possibilita aos munícipios delineamentos relacionados ao planejamento
e intervenções no espaço urbano, bem como, de mecanismos de combate a
segregação sócio-espacial (BUGANZA, 2010). Aqui cabe ressaltar que apesar da
relevância desse instrumento, na maioria dos casos, o Estatuto das Cidades
permaneceu no plano teórico e pouco teve aplicação prática.
O referido estatuto é ferramenta indispensável para a instalação de um
desenvolvimento sustentável no âmbito urbano, visto que contempla a necessidade
de minimização dos impactos futuros de desenvolvimento citadino, aliando a
perspectiva ambiental nos ideais desenvolvimentistas. O que vai de acordo com os
preceitos expostos e vinculados à sustentabilidade. Além disso, o Estatuto da
Cidade é direcionado, especialmente, para o ambiente urbano – principal habitat de
agressão aos recursos naturais.
Apesar dos avanços obtidos, especialmente, no planejamento e
intervenções urbanas no âmbito municipal a partir da criação do Estatuto das
Cidades, o mesmo não foi concebido para o tratamento das questões
metropolitanas. Para essa finalidade específica, encontra-se em tramitação o Projeto
de Lei nº 3640/2000 denominado Estatuto da Metrópole que objetiva a oferta de um
arcabouço institucional cuja centralidade seja às regiões metropolitanas (BUGANZA,
2010).
Estão previstas no Estatuto das Metrópoles a conceituação, identificação
e atualização das regiões metropolitanas e demais aglomerações urbanas. Além da
oferta de diretrizes para a Política Nacional de Planejamento Regional Urbano –
PNPDR, esse estatuto pretende criar o Sistema Nacional de Planejamento e
Informações Regionais Urbanas – SNPIRU. Porém, o Estatuto insiste em persistir
com o problema principal no aparato institucional das RMs, a não definição do papel
dos três níveis de governo na resolução dos problemas metropolitanos de ordem
comum (BUGANZA, 2010).
Um debate mais aprofundado acerca da proposta do projeto do Estatuto
da

Metrópole

é

extremamente

relevante

para

o

avanço

das

questões

urbanas/metropolitanas brasileiras, visto que, com a criação desse estatuto,
finalmente, ter-se-á um arcabouço jurídico-administrativo melhor definido. O
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desenvolvimento sustentável enquanto possibilidade de resolução e/ou amenização
da crise urbana deve ser inserido nos mais diversos segmentos que compõem o
planejamento político-institucional das RMs, inclusive o Estatuto da Metrópole.

3.7

REGIÕES

METROPOLITANAS

E

DESENVOLVIMENTO

REGIONAL

SUSTENTÁVEL: ATUALIDADES E POSSIBILIDADES

O Brasil procurou, ao longo dos anos, resolver as pendências e
demandas crescentes dos problemas metropolitanos. Entretanto, pouco se avançou,
haja vista que os problemas metropolitanos estão ainda mais complexos: a
qualidade de vida da população ainda está deteriorada; o meio ambiente sofre
constantes agressões; a desigualdade social é bastante evidente – persistindo a
segregação sócio-espacial; a estrutura urbana é deficitária, entre outros.
Nas últimas décadas, a humanidade voltou o olhar para as consequências
das ações antrópicas sobre o meio ambiente. O discurso do desenvolvimento
sustentável está na pauta das diversas áreas do pensamento, debates e discussões
acerca de sua implementação são bastante frequentes.
O

planejamento

urbano

mostra-se

bastante

necessário

para

o

desenvolvimento regional, especialmente, no contexto das RMs em decorrência das
especificidades sociais, econômicas e ambientais encontradas nestas. O principal
desafio é aliar estratégias nos campos econômico e social com a proteção dos
recursos naturais e ambientais (CONCEIÇÃO; NUÑEZ, 2012).
No cerne das discussões e debates acerca das regiões metropolitanas,
observa-se que nos discursos teórico-práticos a busca pelo desenvolvimento sempre
está em foco. Porém, alguns aspectos precisam ser considerados no planejamento
das RMs para o alcance da politica desenvolvimentista. Davanzo & Negreiro (2006,
p. 260) expõem que:
[...] é fundamental considerar os recortes territoriais e os desenhos
institucionais mais adequados para a constituição das RMs, como condição
política fundamental para o desenvolvimento regional. Para tanto, fazem-se
necessários envolver os múltiplos atores, que são específicos de cada
região, e, assim, mobilizar seu potencial político endógeno em favor das
prioridades de cada uma.

Apesar da relevância do planejamento na esfera metropolitana,
geralmente, as regiões brasileiras adotam o paradigma do crescimento e
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concentram suas ações no âmbito econômico, gerando um panorama insustentável.
Sendo assim, há a indispensabilidade de adoção e planejamento de ideias e ações
que contemplem a totalidade das dimensões referentes ao desenvolvimento
sustentável no âmbito metropolitano, visto que:
[...] às condições de financiamento de ações de caráter metropolitano [...]
que fornece o substrato institucional, legal e financeiro necessário para a
atuação regional [...] não constitui uma condição suficiente para assegurar
objetivos do desenvolvimento regional sustentado. Para isso, a constituição
das regiões metropolitanas deve levar em conta fatores sociais, econômicos
e políticos, forjados no bojo da história concreta das regiões, os quais
podem contribuir para criar territórios passíveis de ser considerados “entes
coletivos” e que tenham, por isso mesmo, relevância política (DAVANZO;
NEGREIROS, 2006, p. 255).

O modo como a urbanização brasileira ocorreu trouxe como característica
inerente a esse processo o componente da “insustentabilidade” decorrente da
expansão da área urbana sobre o meio natural associado a uma distribuição
desigual de renda, afetando, diretamente, a qualidade de vida da população. No
modelo de urbanização brasileira prevaleceu o padrão periférico, contribuindo para o
aumento da segregação sócio-espacial com usos e abusos no território
metropolitano (GROSTEIN, 2001).
A concentração maciça da população urbana em áreas metropolitanas
e/ou aglomerações urbanas induzem a desequilíbrios de ordem social, urbana e
ambiental. Dessa forma, as RMs “devem adotar novas formas de gestão urbana que
sejam adaptadas à economia global, preferencialmente, no que se refere à
adequação do Estado, visando reduzir as desigualdades e exclusão social” (IBAMISE-REDH, 2000 apud OLIVEIRA, 2012).
Nas áreas de grande adensamento populacional são inúmeras as
atividades com graves – e, muitas vezes, irreparáveis - repercussões naturais. Nas
zonas metropolitanas os problemas não são específicos a determinado município,
mas trazem consequências, diretas ou indiretamente, a todo o conjunto. Portanto, a
problemática

referente

à

conservação/preservação

natural

nas

regiões

metropolitanas também exige cooperação inter-governamental e políticas públicas
bem específicas e delineadas.
De qualquer forma, a prevenção, ação preferível quando se trata de
políticas públicas, deve ser fundamentalmente exercida pelas prefeituras,
que podem melhor monitorar as atividades desenvolvidas no seu espaço,
definindo regras ambientais para as indústrias e ampliando o sistema de
saneamento básico para toda a população. Outra tarefa importante seria

57

desenvolver parcerias com municípios limítrofes, de modo a operacionalizar,
conjuntamente sobre uma mesma região, ações e regras comuns de
preservação do meio ambiente, ampliando assim a cobertura preventiva e
diminuindo consideravelmente as chances de proliferação de um possível
acidente ambiental.

A resolução das principais mazelas no ambiente citadino é de
fundamental importância na construção de um planejamento regional eficaz para a
minimização das diferenças intra-regionais e da migração inter-municipal entre os
municípios integrantes de determinada região metropolitana ou aglomeração urbana.
A RM conceitua-se, em sua essência, como uma construção institucional
participativa, em que diferentes atores políticos se unem para o
desenvolvimento de um planejamento regional integrado, seguindo o
preceito de que a união de esforços e de recursos seria a resposta para a
solução de problemas que extrapolam os limites territoriais dos municípios,
estendendo seus efeitos para além das jurisdições locais (CASTRO, 2006,
p. 38).

Em meio a tantos prejuízos ambientais causados pelas ações antrópicas
em uma crise urbana instalada, há a necessidade de repensar o atual modelo de
desenvolvimento que prioriza a esfera econômica em detrimento da sócio-ambiental.
A RM é a proposta concreta, existente na Constituição, que poderia ser
usada como instrumento na busca de soluções para a maioria dos males
ambientais que assolam atualmente as metrópoles, justamente por
institucionalizar a cooperação entre os poderes que têm possibilidades, com
a mobilização de recursos humanos e financeiros e vontade política, de
promover efetivamente as ações necessárias para tratar a questão, mas
que, como vimos, conta com baixo envolvimento das municipalidades
(CASTRO, 2006, p. 36).

A

relevância

das

políticas

públicas

por

meio

da

articulação

intergovernamental é inegável, contudo, é indispensável a adoção do paradigma da
sustentabilidade enquanto possibilidade de continuidade do desenvolvimento
econômico, considerando também o desenvolvimento social (ANDRADE, 2006).
A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento introduziu
o conceito de “desenvolvimento sustentável” cujo propósito é a harmonização entre
desenvolvimento

sócio-econômico

e

conservação

ambiental

por

meio

da

preservação dos ecossistemas naturais e da diversidade genética visando o uso dos
recursos naturais (FRANCO, 2000).
No Relatório Brundtland ou Nosso Futuro Comum oriundo dos debates e
discussões da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento se tem o
conceito de maior aceitação e disseminação do termo desenvolvimento sustentável
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“aquele que atende às necessidades atuais sem comprometer a capacidade das
futuras gerações em satisfazer suas próprias necessidades” (WCED, 1987).
Grostein (2001, p. 14) expõe que a sustentabilidade no âmbito
metropolitano baseia-se em um conjunto de variáveis físico-urbanísticas, como:
[...] a forma de ocupar o território; a disponibilidade de insumos para seu
funcionamento (disponibilidade de água); a descarga de resíduos (destino e
tratamento de esgoto e lixo); o grau de mobilidade da população no espaço
urbano (qualidade do transporte público de massa); a oferta e o
atendimento às necessidades da população por moradia, equipamentos
sociais e serviços; e a qualidade dos espaços públicos.

Dessa maneira, toda a problemática referente à identificação e execução
dos serviços de interesse comum requer por parte dos níveis de governo que as
RMs sejam planejadas e replanejadas constantemente em prol da melhoria da
qualidade de vida da população.

3.8 CONSIDERAÇÕES GERAIS DO CAPÍTULO
Retratar o panorama atual das regiões metropolitanas brasileiras requer a
compreensão de uma gama de singularidades que permeiam o ambiente
metropolitano. O processo de urbanização intensificado a partir da industrialização
brasileira estimulou o êxodo rural, trazendo às cidades grande quantidade de
pessoas em busca de melhores condições de vida. Porém, a demanda crescente
por infra-estrutura e serviços urbanos, fez com que, a melhoria da qualidade de vida
fosse propiciada somente para alguns. A maioria das pessoas pouco acrescentou na
melhoria de suas condições de vida, persistindo grandes desigualdades sociais.
Nesse aspecto as regiões metropolitanas foram criadas visando a
resolução dos problemas urbanos que já extrapolavam os limites municipais e
invadiam o território de municípios adjacentes aos grandes centros urbanos
nacionais. Apesar de concentrarem ações na resolução dos problemas já
instaurados, a maioria das RMs sequer se aproximaram dessa finalidade de criação.
Contudo, apesar da instituição das RMs, a expansão urbana desenfreada
continuou e além da problemática econômica-social - com os desníveis de renda e
carência de serviços essenciais como saúde, educação e habitação – agravou-se
também a problemática no campo ambiental. A devastação do meio natural
associada às desigualdades a nível sócio-econômico acabaram por produzir um
modelo de sociedade insustentável.
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Portanto, as RMs precisam ultrapassar os entraves institucionaisorganizacionais e de falta de cooperação entre os níveis governamentais para a
superação das mazelas regionais, objetivando, a melhoria da condição sócioambiental nos grandes centros.
Entretanto, para que os percalços e entraves institucionais das regiões
metropolitanas brasileiras sejam superados é preciso a elaboração e execução de
políticas públicas comprometidas com a sustentabilidade, baseadas em um
planejamento adequado. Além do planejamento é necessário o acompanhamento
das políticas públicas direcionadas ao âmbito metropolitano a fim de que as mesmas
sejam direcionadas a melhoria da qualidade de vida de toda população e não
apenas de um segmento dessa.
Dessa forma, é de extrema necessidade repensar o modelo de
desenvolvimento

evidenciado

pelo

panorama nos principais ambientes de

concentração de indivíduos – as regiões metropolitanas. Sendo assim, as RMs
podem enquanto recorte administrativo-territorial serem importantes instrumentos de
construção de uma sociedade justa e sustentável pautada na harmonização das
atividades nos âmbitos econômico, social e ambiental.
Nesse cenário, as regiões metropolitanas recentemente criadas possuem
papel relevante por possuírem exemplos de ações, projetos e estratégias que
podem direcionar a criação de cidades sustentáveis inseridas em um bloco maior:
uma região metropolitana encaixada no paradigma do desenvolvimento sustentável;
mas também, pode se espelhar nos exemplos mais comuns que se tem a
disposição:

do

crescimento

econômico

excludente,

da

expansão

urbana

desenfreada com graves impactos ambientais e da diminuição da qualidade de vida
populacional. A Região Metropolitana do Cariri é contemplada no próximo capítulo
sob essas duas premissas abordadas.
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4 UM ESTUDO DE CASO DA REGIÃO METROPOLITANA DO
CARIRI: CONDIÇÃO METROPOLITANA ATUAL E PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO6
Uma região metropolitana com características como a do Cariri cearense
precisa conciliar, no seu planejamento, suas duas expressões de metrópole:
a conurbada (Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha); e a polarizada (Santana
do Cariri, Nova Olinda, Farias Brito, Caririaçu, Missão Velha e Jardim).
(CRUZ, 2012, p. 14).

O presente capítulo apresenta um estudo de caso da Região
Metropolitana do Cariri - RMC, confrontando a necessidade de criação da mesma
com a ausência de planejamento para a consolidação desse arranjo políticoinstitucional. Nesse capítulo, a atual condição metropolitana do Cariri é relatada,
visando a oferta de maiores detalhamentos acerca dos aspectos característicos e
nuances que regem esse processo.
A Região Metropolitana do Cariri apresenta dois contextos bastante
distintos que precisam ser consideradas em qualquer análise sobre a mesma: um
caracterizado pelos municípios do CRAJUBAR e o outro pelos municípios que os
circundam geograficamente. O presente capítulo discute o atual desenvolvimento
regional na Região Metropolitana do Cariri, utilizando como ferramenta de análise do
panorama atual e da disparidade entre esses dois conjuntos que formam a RMC, as
variáveis relativas aos denominados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da
ONU.
4.1 A REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI E O SEU PERCURSO HISTÓRICO
No Ceará – assim como em todo Brasil - as desigualdades de
desenvolvimento podem ser verificadas nos mais diferentes níveis: inter-regionais,
intra-regionais, inter-municipais e, até mesmo, intra-municipal. Dentre elas, destacase a ocorrência de desigualdades entre as microrregiões do estado, marcadas pela
desproporcionalidade de indicadores sócio-econômicos e diferenças de investimento
público-privados.

6

Parte do Capítulo em questão foi publicado no período científico Revista NAU Social - v.3, n.5, p. 107-119
Nov 2012/Abr 2013, sob o nome “Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Regional Sustentável: Análise
da necessidade de mecanismos de gestão na Região Metropolitana do Cariri – Ceará” em co-autoria com
Gledson Alves Rocha, Celme Torres Ferreira da Costa e Suely Salgueiro Chacon.
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Em todo o Ceará são grandes as disparidades de desenvolvimento
regional, especialmente, no comparativo entre as macrorregiões cearenses e a
Região Metropolitana de Fortaleza. As desigualdades regionais foram herdadas,
historicamente, do processo de ocupação cearense. No denominado ciclo do gado,
a atual capital Fortaleza possuía a seu favor um grande equipamento de infraestrutura: o Porto, que além de agregador de bens, serviços, mercadorias e
população, integrava a cidade de Fortaleza ao mercado mundial por meio da
exportação de produtos locais, em especial, o algodão. Contribuindo para o
desenvolvimento da capital do estado (CARTAXO, 2009).
Na outra margem desse processo estava o Cariri cearense com um
processo de ocupação inicial, intensificado somente no século XVIII por meio do
cultivo da monocultura da cana-de-açúcar em algumas das mais antigas cidades
dessa região – Crato, Barbalha e Jardim. Sendo assim, o processo de ocupação e
desenvolvimento do Cariri cearense teve como impulso principal às suas condições
climáticas e hidrológicas propícias a realização de atividades agrícolas e a fixação
humana, mesmo com a ausência de políticas públicas ou de execução de
investimentos em infra-estrutura e serviços para tal finalidade (NASCIMENTO et al.,
2012).
A condição natural do Cariri cearense não foi o suficiente para uma
redistribuição geográfica das riquezas e desenvolvimento no Estado do Ceará. As
desigualdades inter-regionais no âmbito sócio-econômico se aprofundaram, ainda
mais, no século XX com a transformação de Fortaleza em metrópole regional. Nesse
período, a concentração populacional e de atividades sócio-econômicas e políticas
tinham como cenário a Região Metropolitana de Fortaleza – RMF e, por outro lado,
nas demais regiões do estado o cenário era de concentração de pobreza com frágil
e incipiente crescimento (CARTAXO, 2009).
Devido à saturação da RMF e a necessidade de reduzir as desigualdades
sócio-econômicas entre àquela RM e as demais áreas do estado foi criada a Região
Metropolitana do Cariri – RMC como possibilidade de propiciar aos municípios
integrantes um salto de desenvolvimento.
A Região Metropolitana do Cariri teve como objetivo de criação, o de
compartilhar com a Região Metropolitana de Fortaleza a atração populacional, de
equipamentos,

serviços

e

investimentos

público-privados,

visando

o
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desenvolvimento por completo da área de abrangência por meio do contexto cultural
e sócio-econômico (CARTAXO, 2009).
Conforme o discurso político oficial, a criação de uma Região
Metropolitana no Cariri aconteceu como forma do Governo do estado do Ceará
equiparar as duas regiões urbanas mais importantes do estado: Fortaleza e sua
Região Metropolitana e a conurbação formada pelos municípios de Crato, Juazeiro
do Norte e Barbalha – o denominado Triângulo CRAJUBAR.
Embora houvesse a necessidade de minimizar as desigualdades
regionais cearenses por meio da realização de investimentos estruturais e
financeiros, porém, esses investimentos não poderiam ser realizados de maneira
aleatória e sem planejamento, era preciso investir em uma região que justificasse a
necessidade e importância de tais investimentos. Nesse sentido, é importante
considerar que:
[...] os municípios do CRAJUBAR foram selecionados para a constituição de
uma nova Região Metropolitana - RM por já possuírem relativa importância
demográfica, bem como, localizarem-se na microrregião geográfica mais
distante da influência da capital Fortaleza e de sua Região Metropolitana
(NASCIMENTO et al, 2008, p. 109).

O estado do Ceará não é o único a incentivar a criação de políticas e
estratégias de redução das desigualdades regionais. A adoção de medidas para tal
finalidade intensificou-se a partir da elaboração da Política Nacional de
Desenvolvimento Regional – PNDR cujo objeto de estudo e de ação são as
profundas desigualdades de nível de vida e de oportunidades de desenvolvimento
entre as regiões do país, visando aliar o imenso potencial de desenvolvimento
contido na diversidade econômica, social, cultural e ambiental que caracteriza o
Brasil (IPEA, 2010).
Os indicadores socioeconômicos cearenses são alavancados, em sua
maioria, pelos indicadores de Fortaleza e sua Região Metropolitana – RM. Em
contraponto, alguns indicadores socioeconômicos da Região Metropolitana do Cariri
– RMC estão abaixo da média estadual. Na RMC, quase 70% da população é
considerada pobre e, com relação ao Produto Interno Bruto – PIB per capita há uma
grande defasagem desse indicador na RMC com um valor de R$ 2.905,00, apenas
72% da média verificada no Estado do Ceará. Outra defasagem da Região
Metropolitana do Cariri com relação ao estado diz respeito ao Índice de
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Desenvolvimento Humano – IDH que na RMC atinge a marca de 0,647, abaixo da
média estadual de 0,699 (PROJETO CIDADES DO CEARÁ, 2008).

4.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
METROPOLITANA DO CARIRI

E

SÓCIO-ECONÔMICOS

DA

REGIÃO

Criada pela Lei Complementar Nº 78 (Anexo C) de 26 de junho de 2009,
a Região Metropolitana do Cariri – RMC é constituída pelos Municípios de Juazeiro
do Norte, Crato e Barbalha, Jardim, Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito, Nova
Olinda e Santana do Cariri (ver figura 01, p. 19), tendo por responsabilidade integrar
a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse
comum (CEARÁ, 2009).
Os potenciais de crescimento econômico na RMC são notórios,
sobretudo, nos municípios componentes do CRAJUBAR, centros secundários da
hierarquia urbana que detém os melhores indicadores socioeconômicos dessa
região. Por outro lado, os demais municípios da RMC não apresentam, nem de
forma aproximada, a mesma força socioeconômica do CRAJUBAR, configurando um
cenário de disparidade inter-regional (PROJETO CIDADES DO CEARÁ, 2008).
A criação de uma Região Metropolitana no interior cearense já é, por si
só, medida relevante de “reconhecimento da importância dessa região no âmbito
nordestino e, mais especificamente, cearense, tornando-a mais propensa no que se
refere a consolidação de uma nova perspectiva de processo de metropolização,
incluindo o paradigma da sustentabilidade” (NASCIMENTO et al, 2012, p. 111).
De acordo com o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE, a população total residente nessa área é de,
aproximadamente, 564.478 habitantes distribuídos em uma área de 5025,7 Km2
(IBGE, 2012).
Dos nove municípios integrantes dessa região metropolitana, apenas três
deles encontram-se conurbados (CRAJUBAR) enquanto os demais ainda se
mantêm com características demográficas distantes das apregoadas para regiões
metropolitanas.
Confirma-se os municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha como
a centralidade urbana dessa região, juntos os municípios do CRAJUBAR abrigam
uma população de 426.690 habitantes, ou seja, respondem por 75,5% da população
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total da Região Metropolitana do Cariri e detém as maiores taxas de urbanização,
crescimento populacional e densidade demográfica dessa região (Tabela 01).
Tabela 01 – Dados Demográficos da Região Metropolitana do Cariri
População
Urbana

População Rural

Taxa de
Urbanização
(%)

Densidade
(hab/Km²)

Crescimento da
Populacão 2000/2010

55.323
26.393
121.428
19.007
26.688
249.939

68,70
53,22
83,10
46,67
33,70
96,70

115,45
42,31
120,32
37,74
58,40
1.005,39

1,65%
0,25%
1.50%
- 0,66%
0,11%
1,65%

18.855

34.274

44,90

52,64

0,50%

4.560
8.348

14.256
17.170

68,01
51,30

50,13
22,33

1,67%
0,20%

564.478

60,70

Município

Área
(Km²)

Barbalha
Caririaçu
Crato
Farias Brito
Jardim
Juazeiro
do Norte
Missão
Velha
Nova Olinda
Santana
do Cariri
Total/Média

479,2
623,8
1.009,20
503,6
457
248,6

38.022
14.031
100.916
8.871
8.994
240.128

17.301
12.362
20.512
10.136
17.694
9.811

651,1

15.419

284,4
768,8

9.696
8.822

5025,7

444.899

119.579

População
Total

167,19

0,763

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE) e Portal ODM

O PIB da Região Metropolitana de Fortaleza representa 64.99% do total
estadual, seguida de longe pela microrregião Cariri/centro Sul (na qual esta inserida
a RMC) com 9,72% de participação no PIB do estadual (tabela 02). Sozinha, a
cidade de Fortaleza é responsável por 47,7% do PIB cearense. (IPECE, 2012).
Tabela 02 – Produto Interno Bruto por Macrorregiões cearenses
Macrorregiões

PIB – 2002
(R$ mil)

Part. no
Total
Estadual (%)
Baturité
401.701
1,39
Cariri
2.716.144
9,40
Inhamuns
714.259
2,47
Jaguaribe
1.432.258
4,96
Litoral Oeste
1.522.813
5,27
RMF
18. 961.757
65,62
Sertão Central
1.156.776
4,00
Sobral/Ibiapaba
1.990.480
6,89
Ceará
28.896.188
100,00
Fonte: Adaptado de IPECE/ IBGE (2012)

PIB – 2010
(R$ mil)

Part. no Total
Estadual (%)

1.008.783
7.567.120
1.803.411
4.374.425
4.235.883
50.605.704
2.882.849
5.387.240
77.865.415

1,30
9,72
2,32
5,62
5,44
64,99
3,70
6,92
100,00

PIB preços
correntes –
2010 (R$)
4.375
5.547
4.382
7.722
5.074
14.017
4.766
6.530
9.217

Na análise dos dados da tabela anterior, comprova-se a intensa
concentração econômica nos municípios integrantes da RMF, enquanto as outras
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regiões representam, isoladamente, patamares que sequer ultrapassam os 10% de
participação no PIB estadual. Cenário que justifica a relevância de descontração
econômica e de investimentos da RMF por meio de uma melhor distribuição sócioeconômica em todas as macrorregiões do estado.
Confirmando, ainda mais, a concentração econômica estadual nos
municípios da RMF, verifica-se no ranking dos municípios de maior participação no
PIB

que

os

três

primeiros

lugares

são

municípios

dessa

RM.

Sendo,

respectivamente: Fortaleza, Maracanaú e Caucaia. No grupo dos 15 municípios de
maior participação no PIB estadual apenas os municípios de Sobral, Juazeiro do
Norte, Crato, Quixeré, Iguatu, Itapipoca e Aracati7 não pertencem à Região
Metropolitana de Fortaleza. Desses, merecem destaque os municípios de Juazeiro
do Norte e Crato, integrantes da Região Metropolitana do Cariri.
No período compreendido entre 2002 e 2010 (tabela 03), das oito
macrorregiões existentes no estado, apenas quatro delas ampliaram sua
representação no PIB estadual com o agravante que o aumento na participação
sequer alcançou o patamar de 1%. As únicas macrorregiões cearenses com
acréscimo percentual na soma das riquezas do estado foram: Cariri/Centro Sul;
Jaguaribe; Litoral Oeste e Sobral/Ibiapaba.
O IBGE foi o órgão que pela primeira vez em publicações institucionais
realizou a análise de informações considerando a Região Metropolitana do Cariri. A
Tabela 03, compilada a partir de dados do IBGE e do IPECE, ilustra o quadro atual
verificado na RMC de ampliação dos setores de serviços e industrial e redução do
setor agropecuário na constituição do PIB dessa Região Metropolitana.

7

Os 15 maiores municípios cearenses em participação no PIB estadual são, respectivamente: Fortaleza,
Maracanaú, Caucaia, Sobral, Juazeiro do Norte, Eusébio, São Gonçalo do Amarante, Horizonte, Crato, Quixeré,
Iguatu, Maranguape, Aquiraz, Itapipoca e Aracati (IPECE, 2012).
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Tabela 03 – Indicadores Econômicos setoriais na Região Metropolitana do Cariri
2002
R$ mil

Estrutura Setorial (%)

Municípios

Agropecuária Indústria Serviços APU/VA

APU/Serviços

PIB

R$
PIB per
capita

Barbalha

6,71

31,27

62,02

24,80

39,98

140.808

2.630

Caririaçu

20,86

8,28

70,86

49,12

69,31

35.783

1.376

3,45

19,46

77,08

24,03

31,17

337.096

2.926

Farias Brito

14,37

10,11

75,72

53,41

70,72

29.808

1.463

Jardim
Juazeiro do
Norte
Missão
Velha

18,49

8,13

73,38

49,87

67,96

36.065

1.416

0,71

19,14

80,14

25,02

31,21

610.318

3.041

21,72

9,19

69,09

41,57

60,16

49.840

1.578

Nova Olinda
Santana do
Cariri

11,58

24,34

64,08

37,34

58,26

23.589

1.932

21,84

12,88

65,28

44,56

68,26

26.441

1.524

RMC

5,10

19,20

75,69

28,28

37,36

1.289.748

2.482

Ceará

7,28

24,53

68,19

18,43

27,02 28.896.188
4,46

3.735
66,44

Crato

-

RMC/CE

-

-

2010

R$ mil

Estrutura Setorial (%)

Municípios

Agropecuária Indústria Serviços APU/VA

APU/Serviços

PIB

R$
PIB per
capita

Barbalha

3,06

32,33

64,61

25,47

39,43

454.410

8.206

Caririaçu

8,05

12,74

79,21

52,45

66,21

95.077

3.603

Crato

2,86

16,38

80,76

26,75

33,13

846.429

6.969

Farias Brito

7,13

11,38

81,49

53,46

65,60

74.022

3.894

Jardim
Juazeiro do
Norte
Missão
Velha

11,10

9,12

79,78

51,92

65,08

102.759

3.849

0,33

19,05

80,62

24,69

30,62

1.959.969

7.842

11,84

18,51

69,66

43,41

62,31

151.710

4.428

Nova Olinda
Santana do
Cariri

7,37

22,96

69,67

41,68

59,83

65.168

4.571

18,50

11,97

69,53

47,12

67,76

73.575

4.282

RMC

2,84

19,33

77,83

28,87

37,10

3.823.119

6.772

Ceará

4,16

23,71

72,13

22,69

31,45 77.865.415
4,91

9.217
73,47

RMC/CE

-

-

-

-

Fonte: IBGE

A partir dos dados retratados na tabela 03, analisou-se também os índices
do Valor Adicionado da Administração Pública (APU) em conjunto com o Valor
Adicionado Municipal (VA), bem como, a APU do setor de serviços. Por meio da
análise desses índices, comprova-se a dependência da maioria dos municípios
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componentes da RMC dos investimentos financeiros oriundos das esferas
governamentais no âmbito federal, estadual e municipal com percentuais acima de
40% - à exceção dos municípios do CRAJUBAR.
Por encontrar-se em uma fase de instituição e regulamentação, a Região
Metropolitana do Cariri busca diretrizes para sua constituição no âmbito políticoinstitucional. Entretanto, o cuidado ao tomar como modelo Regiões Metropolitanas
instituídas é a reprodução dos erros. Na RMC há uma propensão a tomar como
exemplo norteador a Região Metropolitana de Fortaleza - RMF em razão da
proximidade geográfica e semelhanças de ordem socioeconômica. Contudo, a RMF
apesar do expressivo crescimento econômico sofre com as gritantes desigualdades
sociais e complexidade dos problemas urbanos e ambientais.

4.3 CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS NO TERRITÓRIO DA REGIÃO
METROPOLITANA DO CARIRI

Nas duas últimas décadas, o Brasil concentrava o crescimento
demográfico e econômico na zona litorânea - em especial, nas capitais dos estados,
mas passou a crescer também no interior, mais notadamente, nas cidades médias.
A rede urbana brasileira precisava da consolidação desses importantes espaços –
especialmente, no tocante à prestação de serviços - para tornar mais completa a
rede de relações existentes entre as categorias de análise do ambiente urbano.
Devido a necessidade de saturação socioeconômica com a consequente
necessidade de descentralização das grandes cidades e regiões metropolitanas, as
cidades médias ganharam papel mais relevante na rede urbana brasileira.
Tornando-se alvo de grandes investimentos, sobretudo, da iniciativa privada visando
à conquista de novos mercados para os seus bens e serviços. Algumas
características foram marcantes nesse processo de reconfiguração da rede-urbana e
ascensão das cidades médias, entre as quais cita-se, sobretudo, a mão de obra
barata presente nesses espaços em comparação aos grandes centros; e os
incentivos fiscais concedidos para instalação de empresas em determinada
localidade, objetivando a redução de custos.
A partir dessa premissa novos fluxos e investimentos foram realizados
nas médias cidades brasileiras, favorecendo o processo de urbanização e, em
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muitos casos, gerando problemas de ordem comum a mais de um município.
Contexto intimamente vinculado a criação de regiões metropolitanas, sendo que
esta, por sua vez, remete a idéia de grandes cidades ou metrópoles. Devido a essa
ascensão das cidades de porte médio (de 100 a 500 mil habitantes), tornou-se
comum o surgimento de regiões metropolitanas cujo núcleo principal é constituído
por uma ou mais cidades médias.
Em

decorrência

da

falta

de

critérios na

criação

das

Regiões

Metropolitanas brasileiras, observa-se grandes diferenças entre as mesmas e, até
mesmo, entre os municípios integrantes de uma mesma RM. Nesse sentido,
algumas regiões metropolitanas “além de municípios fortemente integrados,
agregam municípios com níveis mais fracos de integração à essa dinâmica, trazendo
para a unidade institucionalizada municípios praticamente à margem dos processos
peculiares do fenômeno urbano do aglomerado.” (CIDADES, 2008, p. 23).
A RMC não fugiu a essa regra e incorporou municípios com
características distantes das apregoadas para os processos de metropolização e
urbanização, englobando, com exceção do Triângulo CRAJUBAR, municípios de
pequena densidade populacional e grandes percentuais de população rural com
muitas atividades econômicas e profissionais relacionadas ao setor agrícola em
virtude de não serem atrativos do ponto de vista sócio-econômico à instalação de
investimentos ligados ao setor industrial, comercial e de serviços (ver tabela 01 e
03).
A Região Metropolitana do Cariri, datada de 2009, surgiu nesse cenário,
tendo como núcleo principal cidades de porte médio do nordeste brasileiro com
evidente processo de conurbação, em que o “dinamismo do centro principal dá
origem ao crescimento do perímetro urbano, englobando por vezes outros centros
urbanos já existentes” (CIDADES, 2008, p. 1). Dessa maneira, o crescimento urbano
de Juazeiro do Norte associado aos já expressivos perímetros urbanos de Crato e
Barbalha favoreceu o processo de conurbação caririense, processo embrionário da
condição metropolitana atual.
As

relações

de

complementariedade

funcional

nas

cidades

do

CRAJUBAR já possui percurso histórico expressivo, não constituindo processo
recente de consolidação. Há, aproximadamente, uma década, as funcionalidades de
cada uma dessas três cidades era bastante delimitada, configurando-se da seguinte
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maneira: Crato: Polo Educacional e Cultural da Região; Juazeiro do Norte: Polo
Comercial e Barbalha: Polo dos Serviços de Saúde.
Na atualidade, tornou-se arriscado fazer uma delimitação precisa de
funcionalidades para cada uma dessas cidades, uma vez que as funcionalidades se
entrelaçaram, havendo a constituição de inter-relações e inter-dependências em que
cada cidade assume mais de uma relação funcional. Entretanto, a cidade que mais
assumiu funcionalidades foi Juazeiro do Norte e, portanto, é o ápice do processo de
crescimento socioeconômico dessa região constituindo-se na cidade hegemônica da
RMC.
Relativo às funcionalidades exercidas pelas cidades do CRAJUBAR é
importante ter conhecimento que a identidade territorial do Cariri foge do contexto
comumente visto de ocupação territorial, englobando mais um elemento de análise:
a multiplicidade cultural do território caririense.
Na Região Metropolitana do Cariri – RMC há uma distinção e
diferenciação não apenas sob o aspecto geográfico e de identidade territorial, mas,
em especial, sob os indicadores sócio-econômicos. O CRAJUBAR possui uma
diferenciação gritante nesse aspecto, concentrando a maioria dos investimentos
públicos e privados, constituindo uma mesma unidade sócio-econômica. Os demais
municípios, apesar de também integrarem a RMC, possuem características
diferentes da conurbação CRAJUBAR e foram inseridas nessa RM mais por
questões políticas do que por semelhanças socioeconômicas com as cidades de
Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha.
Os municípios que orbitam o triângulo CRAJUBAR possuem uma
realidade própria bem diferente do crescimento econômico vivenciado pelos três
municípios mais importantes dessa RM, sendo caracterizados por possuirem uma
condição sócio-econômica desfavorável e dependerem, em grande parte, dos
incentivos, obras e projetos desenvolvidos na esfera estadual e federal de governo.
Sendo assim, vale ressaltar que:
Uma região metropolitana com características como a do Cariri cearense
precisa conciliar, no seu planejamento, suas duas expressões de metrópole:
a conurbada (Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha); e a polarizada (Santana
do Cariri, Nova Olinda, Farias Brito, Caririaçu, Missão Velha e Jardim). O
desenvolvimento metropolitano, ainda que almejado harmonia no contexto
como um todo, deve considerar expectativas peculiares a cada um desses
dois grupos, semelhantes mas diversos, de realidades. (CRUZ, 2012, p. 14).
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A polarização exercida, sobretudo, pelas cidades de Juazeiro do Norte,
Crato e Barbalha alcança regiões dos estados vizinhos de Pernambuco, Piauí e
Paraíba e é propiciada pela localização geográfica privilegiada da Região
Metropolitana do Cariri na região central do Nordeste brasileiro, equidistante de
todas as capitais nordestinas – a exceção, de São Luís – MA e Salvador – BA.

Figura 03 – Visão Parcial do Município de Barbalha

Fonte: Portal Virtual Barbalha Online
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Figura 04 – Visão Parcial do Município de Caririaçu

Fonte: Prefeitura Municipal de Caririaçu

Figura 05 – Visão Parcial do Município de Crato

Fonte: Portal Virtual Blog Cariri
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Figura 06 – Visão Parcial do Município de Farias Brito

Fonte: Carlos Airton

Figura 07 – Visão Parcial do Município de Jardim

Fonte: Prof. Pêpê
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Figura 08 – Visão Parcial do Município de Juazeiro do Norte

Fonte: Portal Virtual Miséria

Figura 09 – Visão Parcial do Município de Missão Velha

Fonte: Portal Virtual Miséria
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Figura 10 – Visão Parcial do Município de Nova Olinda

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Olinda

Figura 11 – Visão Parcial de Santana do Cariri

Fonte: José Sales/Geopark Araripe
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Uma das principais características do processo de metropolização são os
altos índices de mobilidade diária da população em um intenso fluxo entre o seu
local de moradia e de trabalho e/ou estudo entre municípios com proximidade ou
continuidade geográfica. Quanto maiores os movimentos pendulares de pessoas,
mercadorias e processos entre municípios de determinada região, maior é a
articulação desses no âmbito regional. A partir da análise dos fluxos de origem e
destino dos movimentos pendulares se obtém uma visão mais ampla da existência
ou não de “cidades dormitórios” na direção dos pólos (CIDADES, 2008).
Na RMC, os fluxos pendulares também podem ser observados,
sobretudo, nas cidades conurbadas do CRAJUBAR nas quais observa-se,
diariamente, grande movimentação de pessoas e mercadorias nas rodovias de
interligação entre esses municípios. Realidade diferente da encontrada nos demais
municípios que, em sua maioria, não expressam os mesmos fluxos de pessoas e
mercadorias observado no CRAJUBAR. Nesses municípios há somente o fluxo de
saída de pessoas a procura de mercadorias ou serviços, tendo como destino os
municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha.
Na última década foram grandes os investimentos públicos e, sobretudo,
privados, fazendo com que a especulação imobiliária e os fluxos de mercadorias e
capital tivessem acréscimos consideráveis. Alguns exemplos são a vinda de
empresas no ramo atacadista (Maxxi, Atacadão e Assaí); Hipermercados (Hiper
Bompreço); a duplicação do Cariri Garden Shopping e construção do Shopping
Juazeiro; além das inúmeras concessionárias de veículos automotores instaladas
recentemente.
O crescimento do Cariri envolve uma multiplicidade de fatores e não pode
ser atribuído a um fator específico. Alguns fatores podem ser apontados enquanto
contribuintes desse processo de crescimento sócio-econômico vivenciado, tais
como: as Romarias; aspectos climatológicos e ambientais; localização geográfica;
propensão ao empreendedorismo e rede de serviços públicos consolidados.
Um dos aspectos contribuintes para a atual fase de prosperidade no
âmbito econômico e também para o aumento dos fluxos pendulares convergentes
para Região Metropolitana do Cariri é o crescimento do Polo Universitário
concentrado, quase que em sua totalidade, nos municípios do CRAJUBAR. A
dinâmica universitária na RMC abrange os setores públicos e privados com ampla

76

quantidade de cursos e matrículas no nível superior, contribuindo para a
intensificação dos fluxos pendulares inter-municipal.
O município de Crato, historicamente, concentrou as atividades
universitárias por abrigar a sede da Universidade Regional do Cariri – URCA com a
maior parte das atividades e cursos sediados naquele município. Em 2006, a partir
da instalação de um Campus avançado da Universidade Federal do Ceará – UFC no
município de Juazeiro do Norte (aliado ao curso de Medicina da mesma instituição
previamente instalado em Barbalha ainda no ano 2000) houve uma reconfiguração
da hegemonia universitária na RMC transferindo o palco principal desse processo
para a cidade de Juazeiro do Norte, em razão especial das faculdades particulares.
Diante desse contexto de generalidades, elencam-se alguns pontos de
convergência e divergência no que concerne à RMC. Pontos de convergência:
municípios distantes da RMF; carentes de investimentos públicos e privados para
satisfazerem as necessidades municipais de desenvolvimento e de qualidade de
vida; problemática ambiental forte e carente de soluções (com tendências ao
agravemento); desigualdade social expressiva; municípios carentes de infraestrutura urbana;
Pontos de divergência: Dos nove municípios da RMC apenas três deles
são conurbados (CRAJUBAR); concentração de investimentos no CRAJUBAR; taxas
de urbanização e densidade demográficas bastante variáveis; diferenças na
participação dos setores econômicos (primário, secundário e terciário) bem
diversificadas; diferenças de contingente populacional e de movimentos pendulares
muito grandes.
Um dos pontos cruciais que deve permear o planejamento acerca da
RMC é a localização privilegiada desta que engloba em seu território a Floresta
Nacional do Araripe e a Área de Proteção Ambiental – APA de mesmo nome.
Peculiaridades que reforçam, ainda mais, a necessidade de implantação de um
processo de desenvolvimento sustentável metropolitano, sobretudo, no que se refere
ao uso e regulação do solo.
4.4
DESENVOLVIMENTO
METROPOLITANAS

REGIONAL

COMO

VIÉS

ÀS

REGIÕES

Na maioria das vezes, há uma confusão no uso dos conceitos de
crescimento

e

desenvolvimento.

O

crescimento

diz

respeito

ao

âmbito,
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essencialmente, econômico; enquanto o desenvolvimento remete a uma idéia mais
completa ligada ao bem-estar social, ambiental e econômico. Sendo assim, a
redução das desigualdades regionais visando o desenvolvimento de determinada
área deve ser desafio a ser ultrapassado pelas esferas governamentais.
Em vistas a promoção do desenvolvimento nas diversas regiões, os
estados

da

federação

intensificaram

e

descentralizaram

as

políticas

desenvolvimentistas, conforme destaca Bursztyn (2008, p. 224-225):
Se, outrora, o Estado praticamente se omitia em relação a algumas áreas
que só marginalmente se incorporava ao sistema econômico nacional,
recentemente, essas áreas vêm sendo alvo de inúmeros instrumentos de
políticas públicas que se transformaram em causa e efeito crescente desta
incorporação.

A minimização das disparidades inter-regionais brasileiras com a
potencialização do desenvolvimento em áreas estratégicas são processos que
datam das últimas três décadas. Sendo ainda mais apregoados no pós-Constituição
de 1988 por meio da criação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional –
PNDR, bem como, pela transferência da responsabilidade de criação de regiões
metropolitanas às esferas estaduais de governo.
È interessante ressaltar o ponto de vista de Nascimento et al (2012):
No período atual é grande o número de Regiões Metropolitanas – RMs
distribuídas por todo o Brasil, a criação destas foi intensificada após a
Constituição de 1988 que retirou as obrigações referentes a criação e
regulamentação das RMs do âmbito federal e atribuiu ao nível estadual. Tal
fato pode ser justificado pela transferência da competência de criação das
RMs antes atribuída ao governo federal e agora delegada à esfera estadual.
Contudo, as mesmas lacunas referentes à organização, planejamento e
caracterização de uma região metropolitana persistiram, culminando com a
criação de RMs bastante heterogêneas entre si.

A criação de Regiões Metropolitanas se relaciona com a necessidade de
promoção do desenvolvimento regional em municípios com proximidades ou
continuidade

geográfica

com

semelhanças

nos

aspectos

socioeconômicos.

Premissa ainda mais reforçada quando constatada a indispensabilidade das tarefas
públicas de interesse comum sob a prerrogativa de que alguns dos problemas no
âmbito regional extrapolam a alçada administrativa, geográfica e orçamentária dos
municípios, exigindo a articulação entre as esferas de governo para sua resolução.
Diante desse contexto, a Região Metropolitana é apresentada enquanto
arranjo político-administrativo-legal com maior propensão à articulação de políticas
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públicas regionais por meio da cooperação intergovernamental na elaboração e
execução

das

funções

públicas

de

interesse

comum.

A

cooperação

intergovernamental deve objetivar, principalmente, o desenvolvimento regional
integrado, uma vez que, somente a partir da união de esforços e de recursos será
possível a solução de problemas que extrapolam os limites territoriais dos municípios
(CASTRO, 2006).
O planejamento e execução dos planos estratégicos de gestão municipal
influenciam, direta ou indiretamente, a região geográfica de localização do munícipio
em questão. Dessa forma, quando se trata de regiões metropolitanas é
indispensável a inserção do planejamento participativo em prol do desenvolvimento
sustentável, visando, essencialmente, o bem comum da população local.
4.5 A RELEVÂNCIA DO PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ESTRATÉGICO

PARA

O

O conceito de planejamento estratégico pode ser compreendido “[...]
como um processo de longo prazo através do qual uma organização estabelece
aonde quer chegar e como quer chegar para o cumprimento de sua missão”
(MORAIS, 2005, p. 19). A contribuição do planejamento estratégico no âmbito
municipal, regional ou metropolitano é inegável, visto que:
A perspectiva estratégica no desenvolvimento local e regional reduz as
indecisões e possibilita as transformações econômicas, sociais e políticas
nas cidades, para integrar sinergicamente e com coerência a multiplicidade
de iniciativas sobre o município, organizando os diferentes anseios entre os
múltiplos interessados, inclusive o governo, na seleção de um curso de
ação desejável e factível (BURIOL, 2005 apud MORAIS; ETGES, 2009).

A regulamentação de um programa ou plano de desenvolvimento
metropolitano é questão crucial para o planejamento e execução das tarefas
públicas de interesse comum, característica fundamental na concepção de regiões
metropolitanas. O plano estratégico de desenvolvimento metropolitano tem por
atribuição a oferta de diretrizes e elementos a fim de favorecer o desenvolvimento
das respectivas regiões de abrangência.
O planejamento pode ser realizado por intermédio de diversas
ferramentas e técnicas, nas quais se faz necessário a participação dos denominados
stakeholders – munícipes, gestores locais e demais interessados na cidade. Quando
consolidado e devidamente delimitado um plano de desenvolvimento estratégico
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para determinada região ou município há a ampliação das articulações entre os
entes federais, estaduais e municipais na execução de políticas públicas
direcionadas a geração de qualidade de vida para aquela população (MORAIS;
ETGES, 2009).
No âmbito brasileiro, alguns documentos surgiram para favorecer a
implantação, desenvolvimento e execução de programas de planejamento em prol
do desenvolvimento territorial urbano, tais como: o Estatuto das Cidades, Planos
Diretores e Legislações Municipais.
Como exemplo da importância de tais instrumentos na elaboração de um
projeto maior de planejamento no âmbito regional se tem os Planos Diretores de
Desenvolvimento Urbano – PDDUs. A partir da correta execução das diretrizes
contidas nesses documentos, importantes avanços no âmbito municipal serão
realizados. Sendo que, a médio e longo prazo, podem beneficiar, até mesmo,
municípios vizinhos e, por conseguinte, favorecer o desenvolvimento regional.
O Estatuto das Cidades preconiza que qualquer município com população
superior a 20.000 habitantes deve possuir um programa de planejamento estratégico
no âmbito municipal (CIDADES, 2004). Dessa maneira, o planejamento estratégico
deve acontecer tanto no âmbito regional como também no municipal. Constituindose numa vertente que objetiva a melhoria do gerenciamento das prefeituras,
ofertando diretrizes para a implantação de um conjunto de ações estratégicas
(MORAIS; ETGES, 2009).
Por meio da concretização dos respectivos planejamentos estratégicos
municipais por parte dos municípios componentes de regiões metropolitanas ocorre
a facilitação de instalação de um plano estratégico de desenvolvimento também no
âmbito regional abarcando, sobretudo, os problemas de ordem comum que
requerem a articulação com outros níveis governamentais.
Na elaboração dos planos metropolitanos de desenvolvimento estratégico
é preciso chamar atenção quanto ao modelo de produto e distribuição de renda
vigente, concentrador de estratégias visando o crescimento econômico, sem
considerar outros segmentos indispensáveis como o social, ambiental e políticoinstitucional.
O surgimento de uma nova percepção local e global de futuro comum
disseminou a fundamentalidade de implantação de um desenvolvimento regional
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sustentável, tendo como base de apoio as políticas públicas e a gestão social
enquanto instrumentos de evolução e transformação do meio social, econômico e
ambiental (CONCEIÇÃO; NUÑEZ, 2012).
Veiga (2006, p. 25) enumera algumas abordagens para garantia da
sustentabilidade no âmbito territorial: i) as questões institucionais, econômicas e
sociais que abrangem, em grande parte, as ciências sociais aplicadas; ii) as
questões de natureza territorial que abrangem aspectos da geografia humana e
organização do espaço regional; e iii) as questões ambientais que abordam,
essencialmente, o equilíbrio para o uso racional do meio ambiente local.
Dessa forma, as regiões metropolitanas ao constituírem seus processos
de planejamento, gestão e execução de projetos precisam considerar a maior
abrangência possível das dimensões componentes do desenvolvimento sustentável,
propiciando melhoria da qualidade à preservação ambiental em detrimento da
concentração de atividades na esfera econômica convergindo para a implantação de
Cidades Sustentáveis na esfera metropolitana.

4.6 ELEMENTOS ESSENCIAIS NO ARCABOUÇO POLÍTICO-INSTITUCIONAL
DAS RM’s
Apesar de diferenças no que se refere à área, quantitativo populacional e
indicadores socioeconômicos, as regiões metropolitanas necessitam, ao menos,
manter

uma

certa

homogeneidade

nos

aspectos

políticos-institucionais,

contemplando na estrutura organizacional e institucional, órgãos deliberativos,
consultivos e de apoio técnico-administrativo. Geralmente, existem duas vertentes
básicas na composição dos órgãos decisórios das RMs: a paridade de
representação entre o poder executivo estadual e municípios; ou uma posição que
não considere essa paridade entre estados e municípios. Nesse cenário, o Conselho
Metropolitano é um dos órgãos criados para a gestão das RMs. Referente a
presidência do mesmo, há casos em que o chefe do executivo estadual ou
secretário de planejamento o preside; em outros, quem assume essa função é
escolhido por conselheiros ou membros de colegiado. O tempo para o exercício do
mandato é, geralmente, um ou dois anos. (RIO GRANDE DO NORTE, 2007).
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No arcabouço político-institucional das Regiões Metropolitanas também é
essencial a existência de uma Secretaria Executiva que se constitui no:
“órgão de apoio técnico, administrativo, informacional, jurídico e de
articulação entre os entes que integram a RM [que] assume formatos
diferentes, sendo dois os padrões básicos em termos da posição na esfera
da organização do poder executivo: a) órgão da administração direta, quase
sempre no interior da Secretaria de Planejamento, recaindo sobre o próprio
secretário ou servidor designado especialmente para exercer a função de
secretário executivo; e b) órgão da administração indireta, uma Agência
Metropolitana, sendo mais comum revestir-se do formato jurídico de
autarquia.” (RIO GRANDE DO NORTE, 2007, p. 22).

A Secretaria Executiva possui responsabilidades no que diz respeito ao
apoio e operacionalidade do agente gestor metropolitano e possui como principal
desafio a conciliação entre as necessidades técnico-financeiras do Estado e dos
Municípios a fim de ter credibilidade no contexto intergovernamental (CRUZ, 2012).
Além da cooperação intergovernamental na elaboração e execução de
políticas públicas em regiões metropolitanas também é necessário que haja uma
cooperação financeira, incluindo todos os agentes envolvidos. Sendo que é comum
que a dotação orçamentária das regiões metropolitanas sejam viabilizadas por meio
de rateio ou captações externas. Todos os aspectos referentes a questão financeira
de determinada região metropolitana deve estar detalhado no orçamento
metropolitano por meio da figura do Fundo contábil de Investimento Metropolitano
(CRUZ, 2012, p. 13). Destaca-se que “Muitas RMs criaram Fundo Metropolitano, na
maioria sem funcionamento efetivo, e quase sempre sob controle do poder executivo
estadual” (RIO GRANDE DO NORTE, 2007, p. 23).

Do ponto de vista operacional o Fundo também precisa ter sua condição
metropolitana garantida por leis uniformes, aprovadas pela Assembleia
Legislativa do Estado e pelas Câmaras Municipais [...] o Fundo também
deve fazer parte do Estatuto desse mesmo agente gestor, até porque ele
precisa de vínculo institucional, por se tratar de instrumento contábil, sem
personalidade jurídica. (CRUZ, 2012, p. 13).

Podem ser apontadas algumas razões para o fracasso das RMs,
sobretudo, nos aspectos condizentes ao âmbito político-institucional: ausência de
cooperação institucional; conflitos nas relações entre as diversas esferas
governamentais (federal, estadual e municipal); imediatismo dos gestores municipais
nas ações realizadas, considerando apenas o tempo d exercício do mandato. Sendo
assim, os entraves para o funcionamento das regiões metropolitanas continuem
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grandes, complexos e diversificados. Um deles merece atenção pela constante
recorrência e impedimento no trato das funções públicas de interesse comum: “a
resistência dos municípios, sobretudo os mais importantes, em ceder parte de sua
autonomia em favor da instância superior”. (RIO GRANDE DO NORTE, 2007, p. 25).
A associação de municípios, entre si e com os Estados, para a realização
de serviços de interesse comum metropolitano, implica, naturalmente, o
estabelecimento de um sistema de planejamento metropolitano e a
necessidade de coordenação e/ou controle da realização daqueles serviços,
sendo exato que não define benefícios recíprocos em igual intensidade, a
curto e a médio prazo, para todos eles. Pelo contrário, é mais do que certo
que a instituição do sistema de planejamento induzirá a adoção de soluções
metropolitanas que, de certa forma, em alguns casos, poderão resultar em
ausência de benefícios, a curto ou médio prazo, para determinados
municípios, embora prosperem, a longo prazo, em favor do todo
metropolitano, consequentemente, em benefício também daquele que foi
onerado (GRAU, 1974 apud GOUVEA, 2005).

Nesse cenário de incertezas acerca da questão metropolitana brasileira
com o advento de maior complexidade e volume dos problemas urbanos, considerase que:
[...] há uma certeza inquestionável: a questão metropolitana não se se
equacionará por si mesma, As soluções para os problemas plurimunicipais
precisam ser, antes de tudo, desejadas pelos políticos e pelos atores sociais
que atuam no espaço metropolitano, os quais devem estar dispostos a
participar, de alguma forma, do processo de construção da instituição
metropolitana, que, por sua vez, deverá operar, independentemente do
formato que venha a apresentar, segundo regras bem definidas (GOUVEA,
2005, p. 252).

Somente a partir de planejamento a arcabouço político-institucional
conciso, às regiões metropolitanas brasileiras estarão mais preparadas para o
enfrentamento dos problemas que extrapolam os limites da municipalidade,
transpondo a atuação configuração que assumiram de locús principal dos processos
de exclusão social, segregação espacial e de miséria (GOUVEA, 2005).
No sentido de atendimento as demandas metropolitanas, o planejamento
adquiri posição fundamental. Sendo que, o Plano Estratégico pode ser caracterizado
como “um conjunto de grandes escolhas que orienta uma organização, um governo
ou uma sociedade no gerenciamento do presente e na construção do futuro, num
horizonte de longo prazo, sobre condições de incerteza” (MACROPLAN, 2006 apud
FERREIRA, 2011).
A conceituação de Planejamento Estratégico derivou da prática militar
enquanto técnica gerencial no século XX e, posteriormente, foi incorporada à gestão
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pública na década de 1980, contribuindo para o planejamento e gestão urbana. Além
da experiência em cidades norte-americanas outras cidades também incorporaram
estratégias regionais de planejamento e desenvolvimento, tais como Rotterdam na
Holanda e, mais notadamente, Barcelona na ocasião dos jogos olímpicos de 1992
implantou um programa eficiente e norteador de Planejamento Estratégico da
Cidade. (MARTINS, 2003).
A

perspectiva

da

sustentabilidade

deve

estar

incorporada

nos

planejamentos estratégicos no âmbito municipal em prol do desenvolvimento
regional.

São

objetivos

essenciais

da

sustentabilidade

na

concepção

de

planejamento estratégico: “a hierarquia de objetivos, abrangência e organização.
Tanto no âmbito da sustentabilidade como no âmbito do planejamento estratégico
almeja-se obter o máximo de resultado com a melhor alocação de esforços e
recursos” (FERREIRA, 2011, p. 272).

4.7 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO NA REGIÃO METROPOLITANA
DO CARIRI
Ao conceder aos estados da federação a responsabilidade pela criação e
regulamentação de regiões metropolitanas, a legislação brasileira deixou uma série
de lacunas que culminou na criação de regiões metropolitanas bastante
diversificadas e que poderiam ser denominadas e trabalhadas sobre outras
denominações político-geográficas como microrregiões e aglomerações urbanas.
Entretanto, algo é comum a todas elas: a complexidade e incapacidade de resolução
dos problemas urbanos.
Historicamente, as regiões metropolitanas que possuem um planejamento
estratégico abrangente e agregador, obtiveram destaque no que se relaciona a
gestão político-institucional urbana e, por conseguinte, alcançaram melhoria nos
níveis de qualidade de vida da população de sua área de abrangência. As regiões
metropolitanas de Curitiba, Belo Horizonte e Natal são destaque no que diz respeito
ao detalhamento do planejamento metropolitano e no arcabouço político-institucional
nas suas respectivas regiões.
Aproximando-se dos quatro anos da criação, a Região Metropolitana do
Cariri ainda está longe de um processo real de consolidação e efetivação. No
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decorrer de sua existência, poucas foram as ações concretas relacionadas ao
planejamento, organização e execução de funções públicas de interesse no território
da RMC. Realidade preocupante que coloca a RMC na contramão das políticas
urbanas em razão da mesma poder se espelhar em modelos de sucesso e refutar
modelos de fracasso no âmbito metropolitano e, portanto, dispor, ao menos, de um
arcabouço político-institucional delimitado.
Alguns dos elementos essenciais no arcabouço político-institucional
dessa região ainda não foram oportunizados, tendo como principal ausência a
elaboração de um plano diretor de desenvolvimento estratégico metropolitano para
nortear as ações e projetos necessários de execução, elegendo prioridades e
promovendo uma gestão compartilhada. Além disso, a RMC também não dispõe de
órgãos deliberativos, consultivos ou administrativos de atuação direta no território
para o tratamento das questões político-institucionais.
Até mesmo os Planos Diretores municipais que todos os municípios de
regiões metropolitanas são obrigados a dispor e executar, não são unanimidade nas
cidades da região Metropolitana do Cariri. Dos nove municípios da RMC, apenas
seis deles dispõem de Plano Diretor. Os municípios de Missão Velha e Nova Olinda
não dispõem de Plano Diretor, porém relatam que os mesmos estão em processo de
elaboração. Santana do Cariri apesar de não possuir Plano Diretor ainda não possui
previsão de elaboração do mesmo (PORTAL ODM, 2012).
De acordo com a Coordenadora do Escritório Regional do Cariri da
Secretaria das Cidades, Rita de Cássia Lima Bezerra (informação verbal), não existe
órgão específico responsável pelo planejamento e execução das funções públicas
de interesse comum na RMC, porém, a Secretaria das Cidades do Ceará está a
frente do processo de regulamentação da mesma. É interessante expor que:
[...] apenas existência da figura legal das regiões metropolitanas não
garante o desenvolvimento integrado dessas áreas urbanas. O que se
observa na prática é que ainda faltam órgãos que garantam o planejamento
coletivo de ações e políticas públicas e dispositivos legais para determinar
as atribuições integradas e a obrigatoriedade de metas a médio e longo
prazo (REGIÃO..., 2012, s\ p.).

No que diz respeito aos problemas de ordem comum na área de
composição da RMC poucos foram os avanços, sendo o Projeto Cidades do Ceará,
idealizado e mantido no âmbito da Secretaria das Cidades do Ceará, o que mais se
aproxima da responsabilidade e atribuições nessa área, O projeto em foco
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contempla diversas temáticas, sobretudo, no aspecto de dotação de infra-estrutura
nos municípios da RMC, constituindo-se em:
[...] experiência-piloto, a ser replicada nas demais regiões do Estado.
Através dele, a Secretaria das Cidades pretende fortalecer o Cariri Central,
transformando-o numa região capaz de dividir com a capital a atração de
população, equipamentos, atividades bens e serviços, tendo como objetivos
específicos: promover o desenvolvimento econômico; melhorar a infraestrutura urbana; e ampliar a capacidade de gestão regional do Cariri
Central, que compreende os municípios de Barbalha, Caririaçu, Crato,
Farias Brito, Jardim, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e
Santana do Cariri (PROJETO CIDADES DO CEARÁ, 2011).

O Projeto de Desenvolvimento Econômico Regional do Ceará – Cidades
do Ceará almeja “melhorar a infra-estrutura urbana; promover o desenvolvimento
econômico; e ampliar a capacidade da gestão regional do Cariri Central” (CRUZ,
2012, p. 4). O Projeto Cidades do Ceará – Cariri Central pauta os projetos e ações
no âmbito econômico e político-institucional, desconsiderando, na maioria das
vezes, as outras dimensões do desenvolvimento sustentável (social e ambiental). Na
perigosa idéia de prolongar o atual processo de crescimento econômico vivenciando
em detrimento de um desenvolvimento pleno e sustentável na região de atuação do
projeto.
Apesar da relevância do referido projeto, o mesmo ainda não contempla,
nem mesmo parcialmente, os problemas de natureza comum na Região
Metropolitana do Cariri. Em sua maioria, as ações desenvolvidas por intermédio
desse projeto são pontuais, envolvendo apenas um município. Relegando as
funções públicas de interesse comum que exigem maior nível de cooperação
intergovenamental e orçamentárias a um segundo plano.
As lacunas no que diz respeito a organização, planejamento e execução
de projetos no âmbito na Região Metropolitana do Cariri podem ser justificadas pela
inexistência de um planejamento a longo prazo para essa região. Esperava-se que
uma das primeiras medidas tomadas no período pós-criação da RMC fosse a
delimitação precisa dos mecanismos, formas e instrumentos de gestão dessa RM
essenciais para o correto funcionamento político-institucional que uma RM exige,
fato que não ocorreu.
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4.8

DISCUSSÕES

ATUAIS

ACERCA

DA

EFETIVAÇÃO

DA

REGIÃO

METROPOLITANA DO CARIRI

Em termos gerais, a Região Metropolitana do Cariri encontra-se distante
do quadro efetivo de regulamentação. De acordo com a Sr. Rita de Cássia Lima
Bezerra, Coordenadora do Escritório Regional do Cariri da Secretaria das Cidades, o
principal desafio da Região Metropolitana do Cariri é a implementação/efetivação da
mesma, fazendo com que os gestores se coloquem como integrantes dessa Região
Metropolitana. Para que esse desafio seja suplantado é fundamental “vontade
política de todos os entes, envolvimento e apoderamento de não ser mais um
município e sim uma região metropolitana”.
Sobre à necessidade de implantação/efetivação da Região Metropolitana
do Cariri: “A Lei Complementar nº 78, de 26 de agosto de 2009 legitima a existência
de metrópole abrangendo Municípios do Cariri, porém esse fato, de natureza legal,
requer outras medidas institucionais ainda pendentes, para dar operacionalidade à
gestão metropolitana” (CRUZ, 2012, p. 4), que relata que:
O simples reconhecimento da existência de metrópole por lei complementar
estadual, não é o bastante, nem no âmbito institucional, nem mesmo no
cultural. Falta-lhe a compreensão de que metrópole é realidade urbana que
se estende, territorialmente, por vários Municípios. Portanto, metrópole é
cidade comum e do interesse desses vários municípios. Sua gestão, no
contexto federativo brasileiro, só pode ser de natureza associada, pois tudo
que é do interesse comum de vários atores, precisa ser gerido, de forma
compartilhada, por esses atores. (p.5).

A Secretaria das Cidades do Estado do Ceará percebendo a necessidade
de progredir quanto à regulamentação e efetivação da Região Metropolitana do
Cariri, viabilizou, em setembro de 2012, uma primeira reunião visando discutir a
implementação da RMC e os mecanismos para o alcance desse objetivo.
Na assessoria à implementação da Região Metropolitana do Cariri8 havia
a exigência de discussões específicas com pessoal técnico especializado oriundos
de cada um dos municípios da RMC para o trato de questões metropolitanas.
Entretanto, talvez pelo desconhecimento ou ausência de informações mais
detalhadas sobre o teor da reunião, a equipe técnica que compareceu a essa

8

Por meio da prestação de serviços especializados de consultoria compreendendo a elaboração de
uma série de documentos para a implementação da Região Metropolitana do Cariri.
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primeira reunião, em muitos casos, não tinham familiaridade tampouco pretensões
e/ou qualificações específicas para discutir o que estava sendo proposto.
O período de realização dessa reunião informativa - culminando com o
último ano de mandato dos prefeitos municipais - influiu negativamente na
participação das equipes técnicas. Devido as mudanças nas gestões municipais é
provável a ocorrência de baixas no pessoal técnico que já está inserido e, mesmo
que superficialmente, orientado quanto à temática e importância do trabalho.
Ocasionando prejuízos ao trabalho, uma vez que o aconselhado foi que os mesmos
indivíduos iniciassem e concluíssem o processo de regulamentação da RMC.
O primeiro passo para a efetivação da RM do Cariri o reconhecimento por
parte dos municípios integrantes, onde:
É necessário que as Câmaras Municipais ratifiquem
metropolitana em que o município está inserido. A forma de
através de emendas às respectivas leis orgânicas, inserindo
em que o Município participa e se integra ao contexto
estabelecido em lei. (CRUZ, 2012, p. 8).

a condição
adequar-se é
as condições
metropolitano

Ainda nesse sentido, Cruz (2012, p. 8-9) defende que no exercício de
legitimação da competência municipal em compartilhar responsabilidades com a
metrópole é necessário:
I.
o reconhecimento de que o Município é parte da Região
Metropolitana do Cariri e tem responsabilidades comuns e intransferíveis na
gestão da metrópole à qual pertence;
II.
a participação nas decisões coletivas sobre o interesse metropolitano;
III.
a autoridade legal do Município no sistema gestor metropolitano;
IV.
a autorização para que o Município participe em conjunto com os
demais, de planejamento, projetos e obras de interesse metropolitano;
V.
a perspectiva do gestor municipal no tocante ao interesse comum
metropolitano, sempre prevalecente diante de interesses exclusivamente
locais;
VI.
a participação no orçamento metropolitano;
VII. a participação nos rateios dos recursos financeiros, técnicos,
tecnológicos e humanos, quando o interesse comum assim exigir.

Passadas as eleições municipais, em dezembro de 2012, a Secretaria
das Cidades do Estado do Ceará realizou uma segunda reunião, dessa vez com os
prefeitos eleitos da Região Metropolitana do Cariri, dessa vez com os prefeitos
eleitos. A reunião teve como principal objetivo apresentar o Projeto Cidades do
Ceará e discutir projetos e temas de interesse comum aos municípios, tais como o
Aterro Sanitário (VAGNER, 2012).
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A Região Metropolitana do Cariri não se consolidou nem mesmo nas
publicações relativas às macrorregiões cearenses, produzidas e publicadas por
órgãos e secretarias governamentais do estado do Ceará. Cita-se como exemplos
dessa constatação as publicações do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica
do Ceará – IPECE e da Secretaria de Planejamento e Gestão do estado, em ambos,
a RMC não ainda não foi analisada enquanto região metropolitana com análises
específicas e, portanto, carente de um tratamento diferenciado.
No

caderno

de

Planejamento

Participativo

e

Regionalizado

da

Macrorregião Cariri/Centro Sul da Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará, a
Região Metropolitana do Cariri é destacada enquanto arranjo territorial nos produtos
cartográficos, porém, ainda não é tratada isoladamente nas informações regionais
referentes à demografia, educação, saúde, saneamento básico, economia e
execução orçamentária.
Nas publicações do IPECE, sobretudo, no Perfil Regional, onde são
abordadas

diversas

temáticas

relativas

a

aspectos

geográficos,

sociais,

demográficas, infraestrutura e economia das oito macrorregiões de planejamento do
Estado criadas pela lei complementar nº 12.896 de 1999, a RMC também não
recebe análise específica, fazendo parte, novamente, da macrorregião Cariri/CentroSul.
Cabe ressaltar que, pela primeira vez, o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE considerou em publicações institucionais a existência da figura
administrativo-territorial da região Metropolitana do Cariri, realizando análises de
informações considerando o contexto específico da RMC.
4.9 OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO – ODM’s
No ano 2000, a Organização das Nações Unidas – ONU durante a Cúpula
do Milênio em Nova Iorque (EUA), divulgou um documento intitulado Declaração do
Milênio contendo diretrizes denominadas de Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio – ODM, definidos como “um conjunto de oito diretrizes estabelecidas por
países membros da Organização das Nações Unidas (ONU), com o proposito de
contribuir para a construção de um mundo pacifico, justo e sustentável no século
XXI.” (GUIA PARA MUNICIPALIZAÇÃO..., 2009, p. 1).
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Os ODMs foram criados após sucessivos debates entre chefes de estado,
especialistas e sociedade civil durante as conferências internacionais da ONU na
década de 1990. “A ideia desses lideres era descrever o que era necessário fazer
para reduzir a pobreza e alcançar o desenvolvimento sustentável ate 2015.” (GUIA
PARA MUNICIPALIZAÇÃO..., 2009, p. 1).
O Brasil, signatário da Declaração do Milênio, comprometeu-se no mesmo
ano de lançamento em cumprir até o ano de 2015 em alcançar os objetivos e metas
estipulados nos ODM e, consequentemente, ampliar o desenvolvimento nacional.
Dessa maneira, o governo federal em parceria com o Programa das Nações Unidas
pelo Desenvolvimento – PNUD e organizações civis e produtivas se mobilizaram em
prol do alcance dos ODM e criaram em 2004 a Campanha “Nos Podemos – 8 Jeitos
de Mudar o Mundo”. Essa campanha de promoção das Metas do Milênio idealizou
oito ícones, um para cada ODM, que se tornaram referência a nível nacional e
internacional a partir da adoção dessas ilustrações pela ONU como símbolos oficiais
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (GUIA PARA MUNICIPALIZAÇÃO...,
2009, p. 1).
Os oito jeitos de mudar o mundo na forma dos “Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio” são:
1. Erradicar a extrema pobreza e a fome;
2. Atingir o ensino básico universal;
3. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres;
4. Reduzir a mortalidade infantil;
5. Melhorar a saúde materna;
6. Combater o HIV/aids, a malária e outras doenças;
7. Garantir a sustentabilidade ambiental;
8. Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento.
Os ODM´s por meio dos seus objetivos, metas e variáveis são
importantes ferramentas de análise no que concerne a oferta de diretrizes para a
melhoria do desenvolvimento em determinada região, uma vez que, engloba as
dimensões econômica, social e ambiental do desenvolvimento sustentável.
Nos municípios integrantes da Região Metropolitana do Cariri são
grandes as dificuldades de conseguir dados específicos a nível municipal.
Entretanto, essa dificuldade já era prevista, visto que “estudos sobre qualidade
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ambiental e desenvolvimento encontram o desafio freqüente de lidar com a incerteza
e a carência de informações sistematizadas”. Dessa maneira, pela necessidade “de
criar indicadores confiáveis que possam embasar estudos e tomadas de decisão
política são cruciais e urgentes (BRAGA et al., 2003, p. 6).”

4.9.1 ODM 1 - Erradicar a Extrema Pobreza e a Fome
O primeiro dos oito ODM’s, trata-se de acabar com a fome e a miséria.
Para isso, a meta proposta foi reduzir pela metade a proporção da população com
renda inferior a um dólar por dia. Na mensuração do alcance desse objetivo a nível
municipal foram estipulados como indicadores: a proporção de pessoas com renda
familiar per capita inferior a meio salário mínimo; intensidade da pobreza – aumento
percentual sobre o rendimento médio das pessoas vivendo abaixo da linha da
pobreza necessário para transpor essa situação; e participação do quinto mais pobre
da população na renda total do município.
Para a Região Metropolitana do Cariri – RMC, os dados referentes ao
ODM 1 estão expostos na Tabela 04, demostrando as dificuldades para o alcance
desse objetivo e as diferenças no comparativos entre municípios que deveriam
integrar uma mesma unidade sócio-econômica.
Tabela 04 – Indicadores relativos ao ODM 1

Município

Barbalha
Caririaçu
Crato
Farias Brito
Jardim
Juaz. do Norte
Missão Velha
Nova Olinda
Santana do
Cariri

Proporção de
Participação do
Proporção
Redução da
pessoas vivendo
quinto mais
de
proporção de pessoas abaixo da linha da
pobre da
pessoas
com renda domiciliar
pobreza para
população na
abaixo da
per capita inferior a
cumprir a meta de
renda total do
linha da
R$ 140,00 no período 50% de redução em
município –
pobreza
de 2000 a 2010 (%)
2015 (%)
2000

28,8%
45,6%
25,2%
49,7%
45,8%
24,3%
44,9%
47,0%

50,9%
36,0%
48,4%
25,5%
35,6%
48,9%
31,6%
25,0%

0,0%
35,5%
24,5%
33,3%
35,6%
23,7%
32,8%
31,3%

2,2%
1,5%
1,6%
1,6%
0,0%
2,4%
1,4%
0,7%

56,3%

24,3%

37,2%

0,0%

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados obtidos via Portal ODM

91

No indicador relacionado a proporção de pessoas vivendo abaixo da linha
da pobreza (onde estão incluídos indivíduos com renda domiciliar per capita inferior
a R$ 140,00 e, no caso, da indigência, inferior a R$ 70,00), a maior parte dos
municípios da RMC apresenta proporções de pobres superior aos 40%. A única
exceção é o Triângulo CRAJUBAR com taxas inferiores à 30%. O destaque positivo
fica para Juazeiro do Norte, com a menor proporção de pessoas vivendo com renda
per capita abaixo de R$ 140,00, correspondendo a 24,3%. Já o destaque negativo é
Santana do Cariri com mais de 50% da população vivendo abaixo da linha da
pobreza e é seguida de perto por Farias Brito com quase 50% da população na
mesma condição.
Os segundos e terceiros indicadores estão intimamente relacionados. O
segundo refere-se à redução da proporção de pessoas com renda per capita inferior
a R$ 140,00 e o terceiro diz respeito a que percentual de pessoas vivendo abaixo da
linha da pobreza que se deve chegar para cumprir a meta de redução de 50% até
2015. Nesse cenário, o município de Barbalha se sobressai em virtude de antes
mesmo do período estipulado conseguir reduzir a proporção da população abaixo da
linha da pobreza em mais de 50%. Logo após, vem, respectivamente, os municípios
de Juazeiro do Norte e Crato com uma redução acima dos 48%, faltando pouco mais
de 1% para o alcance da meta estipulada.
Na contramão dos municípios do CRAJUBAR estão em sequência as
cidades de Santana do Cariri, Nova Olinda e Farias Brito com reduções inferiores
aos 26% e, consequentemente, exigindo grandes esforços para o alcance da meta e
melhoria da qualidade de vida da população. Para efeito comparativo, o estado do
Ceará conseguiu reduzir a proporção de pessoas vivendo abaixo da linha da
pobreza de 52,3% em 2000 para 31,6% em 2010. Dessa maneira, somente os
municípios do CRAJUBAR e Missão Velha obtiveram índices iguais ou melhores que
os cearenses (PORTAL ODM, 2012).
Por fim, a última variável mensurou a participação do quinto mais pobre
da população na renda total do município no ano 20009. A análise desse indicador
na Região Metropolitana do Cariri mostrou uma forte concentração de renda em
todos os municípios com índices entorno dos 2,5%, demonstrando um quadro crítico
de exclusão social. A situação menos crítica no tocante a concentração de renda é a
9

O Portal ODM não disponibilizou dados mais recentes.
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de Juazeiro do Norte, onde os 20% mais pobres são responsáveis por 2,4% da
renda total do município. As situações mais agravantes são verificadas nos
municípios de Jardim e Santana do Cariri onde o quinto da população mais pobre
não responde sequer a 0,1% da renda total desses municípios.

4.9.2 ODM 2 - Atingir o Ensino Básico Universal

O segundo ODM se refere a um dos objetivos básicos para qualquer
sociedade: a universalização da educação básica. Na análise do mesmo, considerase a proporção de crianças na faixa etária de 06 a 14 anos que frequentam o Ensino
Fundamental; a taxa de conclusão do Ensino Fundamental entre crianças de 15 a 17
anos e a taxa de alfabetização de jovens e adolescentes na faixa etária dos 15 aos
24 anos.

Município

Barbalha
Caririaçu
Crato
Farias Brito
Jardim
Juazeiro do
Norte
Missão Velha
Nova Olinda
Santana do
Cariri

Tabela 05 – Indicadores relativos ao ODM 2
Proporção de
Taxa de
crianças na faixa
conclusão do
Taxa de
etária de 6 a 14 anos
Ensino
alfabetização de
frequentando o
Fundamental
jovens e
Ensino Fundamental entre crianças de adolescentes entre
15 a 17 anos –
15 e 24 anos – 2010
2010
2010
93,3%
57,8%
96,7%
93,2%
43,6%
93,5%
91,1%
59,6%
97,0%
85,9%
69,7%
95,6%
90,5%
51,0%
95,8%
91,6%
89,2%
89,3%

56,8%
58,4%
47,1%

96,5%
93,8%
95,1%

92,0%

55,6%

94,1%

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados obtidos via Portal ODM

Por meio da análise dos dados da tabela 05, verifica-se que a proporção
de crianças na faixa etária de 06 a 14 anos é relativamente boa, porém, nenhum dos
nove municípios sequer chegou ao patamar de 95% de frequência dessas crianças.
Os municípios que mais se aproximaram foram Barbalha e Caririaçu com índices
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pouco maiores a 93%. Na outra margem, Farias Brito, Missão Velha e Nova Olinda
foram, respectivamente, os que obtiveram os piores índices (abaixo de 90%). De
acordo com o Portal ODM (2012), no Ceará a taxa de frequência líquida no ensino
fundamental em 2010 era de 89,2%. Sendo assim, os municípios da RMC (a
exceção de Farias Brito e Nova Olinda) possuem índices iguais ou superiores a
média estadual daquele ano.
Quando se trata da taxa de conclusão do Ensino Fundamental entre
crianças de 15 a 17 anos no ano de 2010, Farias Brito obtém destaque com quase
70% de concluintes do ensino fundamental na faixa etária considerada e, na outra
margem, está Nova Olinda com apenas 47% de taxa de conclusão.
Como indicador mais generalista do ODM 2, se tem a taxa de conclusão
do Ensino Fundamental entre crianças de 15 a 24 anos no ano de 2010. Na RMC se
verificou índices expressivos nesse quesito com proporções superiores aos 93% de
conclusão dessa primeira etapa da educação básica entre jovens de 15 a 24 anos
de idade. Os melhores resultados foram, mais uma vez, identificados nos municípios
do CRAJUBAR: em Crato (97%), Barbalha (96,7%) e Juazeiro do Norte (96,5%).
Nos municípios de Caririaçu (93,5%) e Missão Velha (93,8%) se registraram os
piores percentuais.

4.9.3 ODM 3 - Promover a Igualdade Entre os Sexos e a Autonomia das Mulheres

A luta pelos direitos femininos por meio da promoção da igualdade entre os
sexos sempre foi discutida em maiores ou menores proporções. Essa prerrogativa
também foi contemplada nos ODM, mais precisamente, no terceiro ODM cujo
objetivo é promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres e tem
por meta eliminar a disparidade entre os sexos nos ensino primário e secundário. Os
indicadores para o ODM 3 para a RMC estão expostos na Tabela 06.
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Tabela 06 – Indicadores relativos ao ODM 3
Razão entre
Mulheres e
Homens no:

Municípios

Barbalha
Caririaçu
Crato
Farias Brito
Jardim
Juazeiro do
Norte
Missão Velha
Nova Olinda
Santana do
Cariri

Ens.
Fundam.

Ensino
Médio

100/106
100/102
100/108
100/111
100/105

123/100
171/100
102/100
127/100
134/100

Razão entre
Proporção
mulheres e
de mulheres
homens
assalariadas
alfabetizados
no emprego
na faixa
formal não
etária de 15 a
agrícola
24 anos

100/105 124/100
100/105 160/100
100/105 161/100
100/115 140/100

Percentual de
rendimento
feminino em
relação ao
masculino no
emprego
formal

Proporção de
mulheres
exercendo
mandato na
câmara dos
vereadores
(2000 - 2012) - %

102,7%
107,1%
102,7%
104,7%
103,4%

42,5%
67,4%
46,0%
62,3%
61,6%

95,7%
83,5%
94,7%
79,6%
79,3%

17,6 - 6,7
20 - 9,1
0 - 5,3
15,4 - 18,2
13,3 - 45,5

102,9%

44,0%

100,0%

4,8 - 14,3

106,0%
104,7%

50,2%
44,5%

76,2%
94,4%

23,5 - 15,4
27,3 - 22,2

106,7%

58,1%

98,8%

18,2 - 9,1

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados obtidos via Portal ODM

De maneira geral, há um predomínio masculino no ensino fundamental
dos munícipios da Região Metropolitana do Cariri. A maior desproporção nesse
aspecto foi identificada em Farias Brito (100/111) e Crato (100/108). A razão mais
proporcional foi verificada em Caririaçu, onde para cada grupo de 100 meninas,
existiam 102 meninos. No Ensino Médio, observou-se o inverso do constatado no
Fundamental,

com

prevalência,

consideravelmente,

feminina

nos

diversos

municípios da RMC. A maior predominância feminina foi observada município de
Caririaçu e a menor delas em Crato.
Ressalta-se que o Portal ODM não disponibiliza a razão entre homens e
mulheres no ensino superior, hipoteticamente, pela razão da indisponibilidade da
matrícula nessa etapa de ensino em alguns municípios. Dessa maneira, esse
indicador será analisado somente nos ensinos fundamental e médio.
A razão entre mulheres e homens alfabetizados na faixa etária
compreendida entre 15 e 24 anos variou entre 102,7 a 107,1 para um grupo de 100
pessoas do sexo masculino. O que significa que em todos os municípios da Região
Metropolitana do Cariri existe maior número de mulheres alfabetizadas do que
homens.
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A proporção de mulheres assalariadas no emprego formal não agrícola
também foi observado no ODM 3. Nesse sentido, na maior parte das cidades que
compõem a RMC a participação feminina era maior do que a masculino, exceto nos
municípios do CRAJUBAR e Nova Olinda.
Contudo, quando analisado o percentual de rendimento feminino em
relação ao masculino no emprego formal, constata-se distorções. No geral, em todos
os municípios (exceto, Juazeiro do Norte) os rendimentos femininos para as mesmas
funções eram percentualmente inferiores aos masculinos. Juazeiro do Norte foi o
único município da Região Metropolitana do Cariri em que os rendimentos masculino
e feminino se equivaliam, não havendo acréscimos em razão do sexo. Crato e
Barbalha também se aproximam desse quadro de nivelamento entre os rendimentos
femininos e masculinos e, por outro lado, Missão Velha apresenta o pior índice,
concedendo as mulheres apenas 76,2% do que ganham os homens.
Outro indicador analisado no alcance do ODM 3, trata-se da proporção de
mulheres eleitas para as câmaras de vereadores municipais. De acordo com o Portal
ODM (2012) nas eleições de 2012 o percentual de vereadoras eleitas não
ultrapassou os 17%. Para uma melhor análise, optou-se pela comparação entre a
proporção de vereadoras eleitas nos pleitos municipais de 2000 e 2012 a fim de se
observar aumento ou diminuição da taxa. Nesse sentido, ampliaram o número de
vereadoras nas respectivas câmaras municipais, as cidades de Crato, Farias Brito,
Jardim e Juazeiro do Norte. Com destaque para o município de Jardim que em 2012
conseguiu aumentar o percentual de vereadoras eleitas para 45,5%. Crato apesar
de ter ampliado a participação feminina na câmara de vereadores continua com a
pior proporção entre todos os municípios da RMC, com um percentual de mulheres
vereadores de apenas 5,3%.
4.9.4 ODM 4 - Reduzir a Mortalidade Infantil

O quarto ODM é relativo a mortalidade infantil e tem por meta reduzir em
dois terços a mortalidade de crianças menores de 5 anos, utilizando-se como
indicadores de mensuração a taxa de mortalidade infantil em crianças menores de 5
e 1 ano de idade (Tabela 07).
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Tabela 07 – Indicadores relativos ao ODM 4
Município

Barbalha
Caririaçu
Crato
Farias Brito
Jardim
Juazeiro do Norte
Missão Velha
Nova Olinda
Santana do Cariri

Taxa de mortalidade de
menores de 5 anos de idade
a cada mil nascidos vivos 1995-2010

Taxa de mortalidade de
crianças de até um ano de
vida a cada mil nascidos
vivos
( 2010)

22,3
25,9
24,8
16,6
22,4
16,2
22,1
7,6
31,6

14,4
11,7
15,7
0,0
16,4
11,2
11,6
38,3
3,4

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados obtidos via Portal ODM

No contexto da Região Metropolitana do Cariri ainda é alta a taxa de
mortalidade infantil de crianças menores de 5 e de 1 ano de idade. No período de
1995-2010, a maioria dos índices ficou na casa dos 20%. Ressalta-se que o menor
índice foi verificado no município de Nova Olinda (7,6%) e o maior deles em Santana
do Cariri (31,6%). Os índices de mortalidade em crianças menores de um ano
também são altos, sendo a maior taxa de mortalidade a do município de Nova
Olinda (38,3%) e a menor delas verificada em Farias Brito (0%).
4.9.5 ODM 5 - Melhorar a Saúde Materna

O quinto ODM visa melhorar a saúde materna e, para isso, a meta é
reduzir em três quartos a taxa de mortalidade materna. São considerados
indicadores para a avaliação do cumprimento desse quinto ODM: a taxa de
mortalidade materna por 100.000 nascidos vivos; proporção de partos assistidos por
profissionais da saúde qualificados, de crianças nascidas sem consultas pré-natais e
de crianças nascidas de mães adolescentes. Os dados relativos ao quinto Objetivo
de Desenvolvimento do Milênio, encontram-se expostos na Tabela 08.
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Tabela 08 – Indicadores relativos ao ODM 5

Município

Barbalha
Caririaçu
Crato
Farias Brito
Jardim
Juazeiro do
Norte
Missão Velha
Nova Olinda
Santana do
Cariri

Taxa de
Proporção de
Mortalidade
partos assistidos
Materna por
por profissionais
100.000
da saúde
nascidos vivos
qualificados

Proporção de
crianças
nascidas sem
consultas prénatais

Proporção de
crianças
nascidas de
mães
adolescentes

97
0
187,3
0
108,2

99,6%
99,5%
99,7%
99,3%
99,8%

0,6%
0,7%
0,6%
0,0%
0,8%

19,0%
19,3%
19,7%
16,6%
19,4%

24,2

99,8%

0,8%

19,5%

0
0

99,7%
100,0%

0,8%
0,8%

22,2%
28,9%

0

98,4%

0,6%

22,2%

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados obtidos via Portal ODM

Os dados obtidos via Portal ODM para o indicador referente a taxa de
mortalidade materna por 100.000 nascidos vivos não deixam claro qual a unidade de
medida e os procedimentos utilizados para a obtenção do valor exposto. Nesse
sentido, as cidades da RMC obtiveram, em sua maioria, índice 0 de mortalidade
materna. As únicas exceções foram os municípios de Crato (187,3), Jardim (108,2),
Barbalha (97) e Juazeiro do Norte (24,2) que, coincidentemente ou não, abrigam em
seus territórios maternidades com grande capacidade de atendimento.
A Proporção de partos assistidos por profissionais da saúde qualificados
se encaminha para a universalização nos municípios da RM do Cariri, tendo-se em
vista que as taxas estão acima dos 99% (a exceção de Santana do Cariri). A
proporção de crianças nascidas sem consultas pré-natais também está se
encaminhando para níveis satisfatórios, visto que todas as cidades obtiveram
índices inferiores a 1% de crianças nascidas sem acompanhamento pré-natal.
Mesmo com a constatação de avanços nos indicadores anteriores, ainda
é grande o número de crianças nascidas de mães adolescentes com taxas não
inferiores aos 16,6%. A maior taxa de mães adolescentes acontece no município de
Nova Olinda (28,9%) com e a menor delas em Farias Brito (16,6%).
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4.9.6 ODM 6 - Combater o HIV/AIDS, a Malária e Outras Doenças

O combate à disseminação do HIV/AIDS, da malária e outras doenças
também se fez presente nos ODMs. O ODM 6 possui duas grandes metas: Ter
detido e começado a reverter a propagação do HIV/AIDS e ter detido e começado a
reverter a propagação da malária e de outras doenças. Os indicadores para
avaliação do cumprimento do ODM 6 são: Taxa de incidência de HIV/aids (por 100
mil habitantes) por ano ; proporção dos casos de HIV/aids entre mulheres; taxas de
incidência e mortalidade de doenças transmitidas por mosquito; taxas de incidência
e de mortalidade por tuberculose; e taxas de incidência e de mortalidade de
hanseníase.
Tabela 09 – Indicadores relativos ao ODM 6
Município
Barbalha
Caririaçu
Crato
Farias Brito
Jardim
Juazeiro do Norte
Missão Velha
Nova Olinda
Santana do Cariri

Número de casos de
AIDS registrado por
ano de diagnóstico,
segundo gênero
(1990-2010)

Número de casos
de doenças
transmissíveis por
mosquitos
(2001-2010)

30
17
70
3
6
191
12
3
1

2486
298
7398
393
362
7710
301
498
362

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados obtidos via Portal ODM

As variáveis expostas na tabela 09 estão, direta ou indiretamente,
relacionadas ao quantitativo populacional dos municípios, tendo-se em vista que,
geralmente, quanto maior o número de pessoas em dado município, maior será o
número de casos de AIDS e de doenças transmitidas por mosquitos. Prerrogativa
confirmada pela análise dos dados da tabela anterior, onde os maiores números de
casos de AIDS e de doenças transmitidas por mosquitos foram verificados,
respectivamente, nos maiores municípios da RMC: Juazeiro, Crato e Barbalha.
Dessa maneira, a tabela 09 comporta dados relacionados ao ODM 6,
porém, pela indisponibilidade de informações via Portal ODM, somente se conseguiu
a quantidade de casos de AIDS no período de 1990 a 2010 e o número de casos de
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doenças transmissíveis por mosquitos entre os anos de 2001 a 2010. Sendo assim,
as análises relativas ao ODM 6 ficam prejudicadas pela carência de dados
específicos para os indicadores elencados para esse ODM.

4.9.7 ODM 7 - Garantir a Sustentabilidade Ambiental

O último Objetivo de Desenvolvimento do Milênio contempla a dimensão
ambiental

do

desenvolvimento

sustentável,

destacando

a

garantia

da

sustentabilidade ambiental como um desses importantes objetivos a serem
implantados em escala mundial. As metas para esse ODM são duas: reduzir pela
metade, a proporção da população sem acesso sustentável a água potável e segura;
e alcançar melhora significativa nas vidas de habitantes de bairros degradados. Os
indicadores de análise do alcance do ODM 7 estão identificados na Tabela 10.
Tabela 10 – Indicadores relativos ao ODM 7
Município
Barbalha
Caririaçu
Crato
Farias Brito
Jardim
Juaz. do Norte
Missão Velha
Nova Olinda
Sant. do Cariri

Proporção de
moradores com
acesso a rede geral de
abastecimento de água
canalizada

Proporção de
Moradores com
acesso a rede geral
de esgoto ou fossa
séptica

Proporção de
moradores com
direito seguro a
propriedade
(própria ou alugada)

71,0%
61,6%
81,5%
58,0%
38,2%
90,0%
60,6%
61,0%
46,6%

17,8%
16,0%
42,2%
12,1%
36,5%
47,2%
9,7%
41,9%
20,8%

92,2%
85,7%
92,8%
84,9%
93,0%
93,7%
88,9%
88,0%
86,3%

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados obtidos via Portal ODM

Em 2010, a proporção de moradores com acesso a rede geral de
abastecimento de água canalizada foi bastante variável nos municípios da Região
Metropolitana do Cariri com percentuais variando de 38,2% a 90%. O acesso a rede
de abastecimento de água canalizada é essencial para a melhoria da qualidade de
vida da população, entretanto, somente o município de Juazeiro do Norte se
aproxima da universalização desse bem com uma proporção de 90%, seguido pelos
vizinhos Crato (81,2%) e Barbalha (71%). Na outra margem, encontram-se os
munícipios de Jardim e Santana do Cariri com percentuais inferiores aos 50%.
A situação é ainda mais agravante na análise da proporção de moradores
com acesso a rede geral de esgoto ou fossa séptica, na qual nenhum dos nove
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municípios sequer atingiu os 50%. Os que mais se aproximaram foram,
respectivamente, Juazeiro do Norte (47,2%), Crato (42,2%) e Nova Olinda (41,9%).
O munícipio mais distante do alcance dessa meta foi Missão Velha que ser atingiu
os 10% de moradores com acesso a rede de esgoto ou fossa séptica.
Quadro 1 – Ocorrência de Impactos ambientais nos Municípios da RMC
Município

Barbalha
Caririaçu

Crato

Farias Brito

Jardim
Juazeiro do
Norte
Missão Velha

Nova Olinda

Santana do
Cariri

Ocorrências impactantes observadas frequentemente no meio ambiente nos
últimos 24 meses (2008-2010)
Preservação da
Recurso Hídrico
Qualida
Fatores
Estado do Solo
de do Ar Biodiversidade Climáticos
- Assoreamento de
corpo d'água
- Assoreamento de
corpo d'água
- Escassez do
recurso água
- Assoreamento de
corpo d'água
- Poluição do recurso
água
- Assoreamento de
corpo d'água
- Escassez do
recurso água
- Poluição da água
- Escassez do
recurso água

-

- Poluição
do ar

-

- Queimadas
- Desmatamento
- Redução do
Pescado
- Queimadas
- Desmatamento
- Queimadas
- Desmatamento
- Degradação de
áreas protegidas
- Redução do
Pescado
- Queimadas
Desmatamento
- Desmatamento
- Degradação de
áreas protegidas
- Queimadas
- Desmatamento
- Degradação de
áreas protegidas
Queimadas
Desmatamento

- Assoreamento de
corpo d'água
- Poluição do recurso
água
- Assoreamento de
corpo d'água
- Escassez do
recurso água
- Poluição da água

- Poluição
do ar

- Assoreamento de
corpo d'água
- Escassez do
recurso água
- Poluição da água
- Escassez do
recurso água

Poluição
do ar

Queimadas
Desmatamento

-

- Queimadas
- Desmatamento

-

-

-

-

-

-

- Contaminação do
solo

- Atividade
agrícola
prejudicada

-

- Atividade
agrícola
Prejudicada

- Contaminação do
solo

- Atividade
pecuária
prejudicada
- Atividade
agrícola
Prejudicada
- Atividade
agrícola
Prejudicada

- Contaminação do
solo

-

- Contaminação do
solo

-

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados obtidos via Portal ODM

Os impactos ambientais verificados no ambiente urbano são diversos,
ocorrendo em maior ou menor escala a depender de fatores específicos como grau
de urbanização, densidade demográfica, política urbana e ambiental, entre outros. A
degradação ambiental é rotina comum nos municípios integrantes da RMC. Os
relatórios dinâmicos disponibilizados no Portal ODM identificam e categorizam os
impactos ambientais de ocorrência urbana.
A partir da análise do quadro 01, constata-se a vulnerabilidade ambiental
dos munícipios que compõem a Região Metropolitana do Cariri. Em todos eles é
comum a ocorrência com frequência de alguma espécie de impacto ambiental
urbano. Os recursos hídricos e a preservação da biodiversidade são unanimidade na
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ocorrência de algum impacto, uma vez que, em todos os municípios da RMC há
ocorrências relacionadas a esses dois setores do meio ambiente.
Juazeiro do Norte apresenta o pior contexto ambiental no comparativo
com outros municípios da RMC, existem ocorrência de impactos ambientais em
todas as categorias analisadas. Premissa que pode ser justificada pela grande taxa
de urbanização desse município associado a sua pequena extensão territorial e pela
carência de estratégias de desenvolvimento urbano sustentável a nível municipal.
Sendo assim, a Região metropolitana do Cariri tem como principal desafio
a garantia a preservação ambiental que, conforme visto, apresenta situação difícil mas não impossível - de resolução.
Desperta atenção o fato de que os municípios do CRAJUBAR apresentam
o pior contexto no âmbito metropolitano, possibilitando uma reflexão sobre a política
desenvolvimentista adotada pelos mesmos, pautada e mantida no crescimento
econômico na crença que a partir desse o desenvolvimento se concretizará.

4.10 Considerações Gerais do Capítulo

O cenário exposto a partir do detalhamento do caso da Região
Metropolitana do Cariri expõe as fragilidades da mesma e o longo caminho a ser
trilhado, para a completa efetivação/regulamentação. Premissa justificada pela falta
de clareza nas formas de gestão e de planejamento estratégico para essa RM,
mesmo apesar de já se passarem quase quatro anos desde a criação da mesma.
As poucas ações implantadas no pós-criação da RMC, pautaram-se na
execução de projetos, obras e ações restritos a municipalidade, distantes de
contemplarem interesses coletivos e propiciarem um desenvolvimento regional
completo. Nas ações e projetos de cunho metropolitano é necessário considerar os
dois conjuntos que formam a Região Metropolitana do Cariri: os municípios do
CRAJUBAR e aqueles que lhes limitam geograficamente.
Ainda são persistentes as diferenças sócio-econômicas entre esses dois
conjuntos, caracterizados pela expressividade sócio-econômica do CRAJUBAR e
pelos baixos índices sociais e econômicos dos demais municípios, conforme os
dados analisados dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM. Uma
ressalva precisa ser considerada nesse sentido, os municípios do CRAJUBAR
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encontram-se

em

condição

sócio-econômica

privilegiada

e

ambientalmente

desfavorável. Gerando um panorama insustentável a médio e longo prazo com
repercussões até mesmo sobre as gerações atuais.
É pertinente a existência de uma política de planejamento estratégico
regional que delimite as formas de gerir, organizar e as prioridades que devem ser
consideradas para a melhoria da condição sócio-econômica e ambiental de cada um
dos municípios da RMC. O planejamento estratégico quando inserido nos programas
e ações relativos à efetivação e consolidação da Região Metropolitana do Cariri
precisa incorporar políticas públicas que convirjam para a sustentabilidade visando
ter como resultado a transformação do meio social, econômico e ambiental.
Induzindo à implantação de um processo de desenvolvimento urbano sustentável,
baseado no paradigma das Cidades Sustentáveis no contexto metropolitano, ideário
que será discutido no capítulo seguinte.
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5 INSERÇÃO DO PARADIGMA DAS CIDADES SUSTENTÁVEIS NO ÂMBITO DA
REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI

[...] uma cidade é considerada sustentável na medida em que é capaz de
evitar a degradação e manter a saúde de seu sistema ambiental, reduzir a
desigualdade social, prover seus habitantes de um ambiente construído
saudável e seguro, bem como construir pactos políticos e ações de
cidadania que permitam enfrentar desafios presentes e futuros (BRAGA et
al., 2003, p. 2).

A inserção da sustentabilidade no modelo de desenvolvimento é medida
indispensável em decorrência das inúmeras carências de ações e estratégias
encaixadas na perspectiva sustentável. A maioria dos discursos políticos e projetos
governamentais contempla a sustentabilidade como forma de despertar o interesse
ou agregar valor aos respectivos projetos, medidas e ações. Contudo, a prática está
bem distante da concretização, uma vez que as ações executadas ou em execução
se

concentram,

categoricamente,

na

dimensão

econômica

sem

maiores

preocupações com as demais dimensões componentes do desenvolvimento
sustentável, sobretudo, a ambiental.
No presente capítulo é discutida a possibilidade de inserção da
sustentabilidade no âmbito da Região Metropolitana do Cariri, sendo o paradigma
das cidades sustentáveis um modelo a ser seguido enquanto estratégia de combate
aos problemas sócio-econômicos e ambientais já existentes nesse território.

A

percepção dos prefeitos dos municípios que compõem a Região Metropolitana do
Cariri foi utilizada como ferramenta de análise do nível de conhecimento desses
importantes atores institucionais sobre os aspectos que regem a RMC.

5.1 CIDADES SUSTENTÁVEIS: FERRAMENTA DE COMBATE A CRISE URBANA
O ambiente urbano configura-se como principal espaço de degradação
ambiental, ocasionando sérios prejuízos ao equilíbrio do planeta e a qualidade de
vida da população.
Embora as cidades não ocupem uma área muito grande da superfície
terrestre [...], elas, porém, alteram a natureza dos rios, campos naturais e
cultivados, florestas, além da atmosfera e dos oceanos, por causa dos
ambientes extensos de entrada e de saída que elas demandam. Um hectare
de área urbana consome mil vezes mais energia que área semelhante em
ambiente rural (FRANCO, 2001, p. 65).
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O processo de urbanização no território brasileiro é caracterizado por:
[...] bairros sem pavimentação, vias com erosão, causando assoreamentos
dos cursos d’água e dificuldades de acesso aos sistemas de transporte e
outros serviços, inexistência de calçadas, lançamento de esgotos nos
cursos d’água pelos próprios sistemas oficiais de afastamento de esgotos
domésticos, coleta de lixo parcial e com disposição final inadequada,
escassez de moradia digna e economicamente acessível, com a formação
de assentamentos precários e irregulares (BUENO, 2008, p. 111).

Processos como a depreciação da qualidade de vida dos moradores das
cidades, violência urbana, desigualdade social e prejuízos ambientais, tornaram-se
características do ambiente urbano brasileiro, sendo ainda mais potencializadas, nas
Regiões Metropolitanas.

É cabível destacar que as regiões metropolitanas são

constituídas de municípios com especificidades próprias, porém, teoricamente,
pertencentes a mesma unidade socioeconômica. Portanto, quando se trata de
resolução das problemáticas urbanas é preciso que se pense o global e o local, este
último referindo ao âmbito municipal.
As cidades na condição de espaço de concretização e de interferência
das ações antrópicas, envolvem um conjunto de interrelações, interdependências e
processos, caracterizando-se, essencialmente, pela ocorrência de problemas,
sobretudo, na esfera ambiental.
A criação das cidades assenta no consumo de recursos, nomeadamente na
desflorestação, alteração de usos do solo e da paisagem. Baseia-se na
utilização de combustíveis fósseis, gera resíduos, tráfego, poluição do ar e
sonora, entre outros efeitos e impactes que ultrapassam os limites
administrativos das cidades que os geram com consequências directas na
qualidade de vida e na saúde dos seus habitantes. Por outro lado, as
cidades são centros de inovação, de criatividade, de cultura, de progresso
social, de tecnologia, de investimento económico e de capital humano e
quando apresentam densidades e planeamento adequado, demonstram até
ser o modo mais eficiente de vida. Assim, se a maioria dos problemas
ambientais que a sociedade actual enfrenta têm origem nas áreas urbanas,
são estas que conjugam os compromissos e capacidade de inovação para
os resolver (GOMES, 2009, p. 11).

É importante “[...] entender as cidades como espaços a serem
transformados. E não como um problema a ser evitado.” (CNPQb, 2011, p. 17). A
European Commission (2007 apud GOMES, 2009, p. 20) aponta que “Se grande
parte dos problemas ambientais globais têm origem nas cidades e/ou nos seus
modos de vida, dificilmente se poderá atingir a sustentabilidade ao nível global sem
se tornar as cidades sustentáveis.”
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Diante desse quadro de dificuldades e de engrandecimento dos
problemas metropolitanos originados no território municipal, novas discussões e
análises nas esferas governamentais são realizadas em prol da identificação de
medidas, estratégias e planejamento para o enfrentamento dessas problemáticas.
O planejamento urbano é apontado como uma das saídas a essa crise já
instalada, contudo, o mesmo só terá resolutividade caso agregue em sua idealização
e execução a perspectiva do “Desenvolvimento Sustentável”, sobretudo, o
paradigma das “Cidades Sustentáveis”.
Na atualidade, o conceito de “Desenvolvimento Sustentável”, encontra-se
amplamente presente nos discursos – sobretudo, governamentais - relativos aos
impactos das ações antrópicas sobre o meio ambiente. Criado no âmbito da
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento por meio do Relatório
Brundtland ou Nosso Futuro Comum, o Desenvolvimento Sustentável pode ser
compreendido como “aquele que atende às necessidades atuais sem comprometer
a capacidade das futuras gerações em satisfazer suas próprias necessidades”
(WCED, 1987).
O Desenvolvimento Sustentável remete a idéia de que é “é possível
desenvolver sem destruir o meio ambiente e propõe que todos os países se unam
para evitar a catástrofe global” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2000, p. 25).
Na maioria dos discursos em que a perspectiva da sustentabilidade é
empregada, o desenvolvimento sustentável é confundido com o crescimento
econômico. Sendo assim, se algum projeto ou ação obtiver algum retorno ou ganho
financeiro já estará ofertando “desenvolvimento” a determinada região. Em outros
casos, a noção da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável é
considerada apenas na esfera ambiental, reduzindo assim a dimensão e importância
desse preceito. Nesse sentido, é importante a abrangência de todas as dimensões
que compõem o desenvolvimento sustentável (ambiental, econômica, social,
político-institucional) e sua inserção nos programas e diretrizes municipais e
metropolitanos.
Aliar crescimento econômico, desenvolvimento social e preservação
ambiental no espaço urbano é preocupação recente advinda da gravidade e
complexidade de resolução dos problemas urbanos, a partir dessa premissa o
desenvolvimento urbano sustentável ganhou força enquanto possibilidade de
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amenização das ações antrópicas sobre o meio. Desse contexto, emergiu-se o
conceito de “Cidade Sustentável” como possibilidade de enfrentamento da crise
urbana e de harmonização da relação homem-natureza.
Imagine uma cidade movida a energia cem por cento renovável. Onde as
pessoas podem se deslocar com segurança, de bicicleta ou a pé. Onde
escritórios, fábricas, escolas, residências usam energia de forma eficiente e
ainda se tornam geradores, com painéis solares, pequenas turbinas eólicas,
ou biodigestores, a depender da viabilidade de cada região ou construção.
Os mercados privilegiam os produtores locais que, por sua vez, cultivam
frutos nativos e usam técnicas que não degradam o solo e a água. A gestão
de resíduos é uma prática disseminada. Os pais se encontram nos parques
e nos jardins próximos a suas residências onde seus filhos brincam sem
medo em espaços livres de automóveis. As pessoas gastam menos tempo
se deslocando de casa para o trabalho. Podem trabalhar mais
frequentemente de suas residências. E, têm tempo para desenvolver laços
com a família e com os amigos, mais baseados na presença do que no
poder de compra e no consumo (CNPQb, 2011, p. 17).

Para muitos o pensamento acima retratado é considerado utopia, fantasia
ou imaginário, entretanto, o cenário citadino abordado está relacionado ao ideário de
cidade ideal oriundo das discussões relativas a concepção de “Cidades
Sustentáveis”.
Pela atualidade do tema, ainda não se tem uma conceituação mais
comumente utilizada para definir Cidade Sustentável. Entretanto, Braga et al (2003,
p. 2) aproximam o conceito de Cidade Sustentável das diversas dimensões que
compõem o desenvolvimento sustentável, expondo que:
[...] uma cidade é considerada sustentável na medida em que é capaz de
evitar a degradação e manter a saúde de seu sistema ambiental, reduzir a
desigualdade social, prover seus habitantes de um ambiente construído
saudável e seguro, bem como construir pactos políticos e ações de
cidadania que permitam enfrentar desafios presentes e futuros.

Duas definições para cidade sustentáveis merecem destaque. RogerMachart (1997) apud Magalhães (2006, p. 9) afirma que “uma cidade sustentável é a
que preenche as necessidades de seus atuais cidadãos, sem esgotar os recursos
das futuras gerações de todo o mundo”. Para Girardert (2007, p. 17), uma cidade
sustentável é aquela que “[...] está organizada de modo a que todos os seus
habitantes possam satisfazer as necessidades básicas e aumentar o seu bem-estar
sem danificar o mundo natural ou pôr em risco as condições de vida de outros,
agora e no futuro” (GIRARDET, 2007, 17).
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Em ambas definições, o conceito de cidade sustentável possui uma
aproximação evidente ao conceito de Desenvolvimento Sustentável amplamente
difundido por meio do Relatório Bruntland – Nosso Futuro Comum da Comissão
Mundial

sobre

Meio

Ambiente

e

Desenvolvimento.

Nessas

definições,

a

preocupação em garantir a satisfação das necessidades das gerações presentes e
futuras é característica essencial. Além disso, a preocupação com a preservação
ambiental é outra característica marcante identificada nos conceitos de cidade
sustentável expostos. Uma cidade para se encaixar na perspectiva sustentável deve:
[...] seguir uma trajetória de desenvolvimento em que seu progresso no
presente não ocorra às custas dos recursos das gerações futuras. Seu
desenvolvimento presente não pode ter como legado a falta de
planejamento, a degradação socioambiental, a dívida ecológica, etc. Nem
seus problemas presentes podem ser exportados para o futuro. O
desenvolvimento urbano sustentável pressupõe um equilíbrio no tratamento
dos diferentes temas, isto é, o objetivo deve centrar-se no desenvolvimento
que afete a todos, não isolando-se uma ou outra variável para resolver
outra(s) (BREMER, 2004, p. 7).

Assim como o Desenvolvimento Sustentável, as Cidades Sustentáveis
também são compostas por dimensões, envolvendo um conjunto amplo de aspectos
ligados a todos os setores do ambiente citadino (Figura 12).
Figura 12 – Dimensões de uma Cidade Sustentável

Fonte: Deborah Munhoz e Fernanda Coelho (http://cidadesustentavel.ning.com)

Pode-se identificar outra importante característica inerente às Cidades
Sustentáveis: a não transferência dos problemas atuais às gerações futuras,
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ofertando um legado negativo. Dessa forma, os problemas urbanos verificados
devem ser sanados não apenas paliativamente, mas efetivamente. De modo, a não
impactar sobre as gerações atuais, tão pouco futuras.
Na perspectiva das Cidades Sustentáveis deve-se pensar o local e o
global na busca por relações mais harmônicas e equilibradas a partir da anulação
das externalidades negativas sobre cidades e regiões circunvizinhas.

Somente,

dessa maneira, será possível um desenvolvimento regional pleno (McGRANAHAN
and SATTERTHWAITE, 2002; MILLER; SMALL, 2003 apud BRAGA et al, 2003).
Para Bueno (2008, p. 112) nas discussões relativas à construção de
Cidades Sustentáveis é fundamental:
[...] proteger as áreas verdes em sentido amplo (produção agrícola,
parques, clubes de campo, hotéis, sítios naturais, mananciais e áreas
ecologicamente sensíveis); alcançar o adensamento ou compactação da
área metropolitana: reduzir o espraiamento dirigindo o crescimento
populacional para as áreas urbanas já existentes; construir comunidades
completas: com foco nos centros locais das cidades, oferecendo à
população maiores oportunidades para trabalhar, comprar e ter acesso a
serviços mais perto dos lugares onde mora; e aumentar as escolhas de
transporte para reduzir a dependência de circulação ao carro individual,
encorajando alternativas.

Essa contribuição evidencia a complexidade e diversidade das medidas,
estratégias, ações e projetos que se encaixam dentro da perspectiva da
sustentabilidade e, por conseguinte, oferecem subsídios a criação das mesmas.
Sendo que essas diretrizes possuem relação direta às diversas dimensões
componentes do desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, é interessante a
exposição das denominadas dinâmicas socioambientais de Guimarães (1997)
abordadas como categorias de busca a criação de Cidades Sustentáveis: a
sustentabilidade ecológica, ambiental, demográfica, cultural, social, política e
institucional.
5.2 O PARADIGMA DAS “CIDADES SUSTENTÁVEIS” NO ÂMBITO DA REGIÃO
METROPOLITANA DO CARIRI

Os núcleos urbanos constituintes da Região Metropolitana do Cariri
aprenderam a conviver, rotineiramente, com diversos problemas estruturais de
oposição aos princípios e diretrizes inerentes às Cidades Sustentáveis, tais como:
núcleos urbanos dispersos; poluição hidrológica e atmosférica; aumento do déficit
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habitacional com a consequente ampliação das periferias urbanas e ocupação de
áreas de proteção ambiental e/ou de riscos; desigualdades sócio-econômicas intra e
intermunicipais; precariedade de serviços públicos essenciais, como saúde,
educação e transporte coletivo; ausência de áreas verdes e de lazer; entre outros.
Alguns avanços importantes foram obtidos na idealização e oferta de
diretrizes às cidades no que se refere ao desenvolvimento urbano sustentável. No
Brasil, apesar da pouca aplicação prática, há uma indução à criação e gestão das
cidades sustentáveis. Maricato (2012) identifica como elementos contribuintes para o
surgimento de Cidades Sustentáveis: os planos diretores municipais participativos;
os planos locais de saneamento; planos de resíduos sólidos; a política ambiental e
de recursos hídricos; os financiamentos de obras de infra-estrutura, saneamento e
habitação; e o Plano Nacional de enfrentamento às mudanças climáticas (em fase
de discussão e análise). É válido destacar que a maioria desses planos continua no
plano teórico com poucos elementos incorporados a prática.
É perceptível a necessidade de reconfigurações citadinas a partir da
premissa da sustentabilidade. As regiões metropolitanas na condição de expressão
máxima da intensidade e complexidade do processo de urbanização, também
precisam incorporar as diretrizes de indução ao surgimento de Cidades Sustentáveis
nas suas vertentes de planejamento, concedendo-lhe o merecido destaque e
análise. Deixa-se evidente que “uma cidade sustentável não é um fim em si, mas
uma direção que orienta a busca pela qualidade de vida de seus habitantes em
harmonia com o planeta.” (CNPQa, 2011, p. 6).
Para que a sustentabilidade aconteça no espaço urbano é preciso a
existência de cidadãos comprometidos e apoiadores dessa idéia. Os indivíduos
residentes em Cidades Sustentáveis devem se preocupar “com a utilização racional
de energia, água, alimentos e materiais; com a redução da produção de resíduos e
poluição; com a manutenção dos recursos naturais e da biodiversidade; e com a
saúde de todos os seres vivos, co-habitantes do mesmo espaço” (CNPQa, 2011, p.
11).
Assim como o conceito de Desenvolvimento Sustentável derivou do
conceito de ecodesenvolvimento, o conceito de Cidade Sustentável possui relação
direta com o conceito de ecocidades de Richard Register (1987) definido como o
ambiente citadino ecologicamente equilibrado e saudável (CNPQa, 2011).
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A Agenda 21 se constitui num documento importante de crítica ao
desenvolvimento econômico injusto e causador de degradação ambiental. Como
alternativa a essa modelo injusto, a Agenda 21 aborda a possibilidade de
implantação de um desenvolvimento sustentável e para isso o “documento [...] reúne
o conjunto mais amplo de premissas e de recomendações sobre como as nações
devem agir para alterar seu vetor de desenvolvimento em favor de modelos
sustentáveis – a iniciarem seus programas de sustentabilidade.” (MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE, 2000, p. 25).
Na inserção do paradigma da sustentabilidade no espaço urbano surgem
algumas estratégias que devem ser consideradas prioritárias para sua efetivação:

busca de equilíbrio dinâmico entre uma determinada população e a
sua base ecológico-territorial, diminuindo significativamente a pressão sobre
os recursos disponíveis e as desigualdades espaciais;

ampliação da responsabilidade ecológica, aumentando a capacidade
dos atores social de identificar as relações de interdependência entre os
fenômenos e aceitar o princípio da co-responsabilidade de países, grupos e
comunidades na gestão dos recursos e dos ecossistemas compartilhados,
como o ar, oceanos, florestas e bacias hidrográficas;

busca da eficiência energética, implicando redução significativa nos
níveis de consumo atual, sobretudo dos combustíveis fósseis, e de fontes
energéticas renováveis;

desenvolvimento e utilização de tecnologias brandas ou
ecocompatíveis, alterando progressiva e significativamente os padrões
atuais do setor produtivo;

alteração nos padrões de consumo e diminuição significativa na
produção de resíduos e no uso de bens ou matérias não-recicláveis;
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, p. 30).

Entretanto, o processo de desenvolvimento regional metropolitano deve
acontecer, independentemente, da classificação entre médias e pequenas cidades.
Com relação às cidades médias, é necessário:
[...] que evitem repetir a imprevidência das metrópoles, aprendendo com a
experiência. Entre outras medidas, urge que tenham planos diretores
estratégicos, que providenciem mecanismos de reservas territoriais
destinadas a parques, que revejam suas normas para a abertura de
loteamentos, que aperfeiçoem sua legislação para adequar densidades ao
sistema viário e que estabeleçam corredores exclusivos para transporte
público e, eventualmente, corredores destinados a transporte de massa
(ALVES, 2008, p. 62).

Relativo à busca pela sustentabilidade nas cidades de pequeno porte,
destaca-se que “o seu desenvolvimento poderá vir a ser sustentado com a
aceleração de assentamentos de famílias sem-terra, criação de minicréditos e
estímulo às cooperativas de construção habitacionais”.

111

A partir da realidade presenciada na Região Metropolitana do Cariri,
percebe-se a dificuldade do alcance do processo de redução das externalidades
negativas. O CRAJUBAR vem crescendo em detrimento aos municípios que lhes
fazem divisas geográficas, relegando-lhes à condição de periferia dessa região
metropolitana em formação. Especialmente, quando se trata de uma Região
Metropolitana, uma grande quantidade “[...] de cidades individuais, constrangidas por
suas barreiras geográficas, competindo por “crescimento” no quadro de um mercado
global, não é aquele que, a longo prazo, pareça capaz da sustentabilidade
ecológica” (GLEESON; LOW, 2000).
Conforme já mencionado nas discussões relativas aos ODMs, são
notáveis as mazelas de desenvolvimento dos municípios componentes da Região
Metropolitana do Cariri. Por meio da análise das diretrizes em prol da criação de
Cidades Sustentáveis, percebe-se que a RMC está distante desse ideal apesar da
indispensabilidade da sustentabilidade regional.

5.3 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA RMC
A realização de entrevistas

junto aos prefeitos dos municípios

componentes da Região Metropolitana do Cariri visou o recolhimento de
informações acerca da percepção desses atores institucionais sobre aspectos
pertinentes a essa RM, tais como: funções públicas de interesse comum,
planejamento integrado, políticas públicas para território, alcance das metas e
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM e noções relacionadas ao
Desenvolvimento Sustentável e Cidades Sustentáveis.

5.3.1 Conhecimentos Referentes aos Aspectos Gerais da Região Metropolitana do
Cariri
O primeiro aspecto indagado no roteiro de entrevista teve como propósito
aferir os conhecimentos sobre os aspectos gerais da RMC por meio das seguintes
categorias: quantitativo de municípios, ano de criação, esfera governamental de
criação e existência de um plano diretor de desenvolvimento estratégico para essa
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RM. A hipótese para esse aspecto analisado era a de que a maioria dos gestores
possuíam um nível de conhecimento mínimo dos aspectos gerais que regem a RMC.
Na primeira categoria analisada – o quantitativo de municípios – verificouse que a maioria dos entrevistados detinha o conhecimento de que a Região
Metropolitana do Cariri era composta por nove municípios, uma vez que, cinco dos
sete prefeitos entrevistados respondeu corretamente a indagação (72% da amostra),
conforme gráfico abaixo. Sendo essa, uma das informações mais simples no que se
refere a compreensão da área de abrangência territorial da Região Metropolitana do
Cariri, esperava-se que o índice obtido se aproxima-se, ainda mais da totalidade.
Gráfico 1 - Quantitativo de Municípios integrantes da RM do Cariri
Quantitativo de Municípios Componentes da
RMC
Dez
Municípios
14% (1)
Oito
Municípios
14% (1)
Nove
Municípios
72%
(5)

Fonte: Elaboração própria

Quanto ao conhecimento sobre o ano de criação da RMC, as respostas
obtidas foram diversificadas. Na escala temporal variaram dos anos de 2006 a 2011.
Ressalta-se que um dos entrevistados afirmou não saber o ano de criação dessa
RM. Apenas um dos gestores respondeu corretamente o ano de criação da RMC
(2009), correspondendo a apenas 14% da amostra. A maioria deles, totalizando três
entrevistados, afirmou que a Região Metropolitana do Cariri foi criada no ano de
2010 (43%).
Dessa forma, a grande maioria deles não se atentou para a data de
criação desse arranjo político-institucional que, coincidentemente, teve início junto
com os mandados de exercício do cargo de prefeito municipal no de 2009 (Gráfico
2).
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Gráfico 2 - Conhecimento acerca do ano de criação da RMC
Ano de Criação da RMC

NS/NR 2011
14% (1) 15% (1)
2006
14% (1)
2009
14% (1)

2010
43% (3)

Fonte: Elaboração própria

Com relação a esfera governamental de criação (Governo Federal ou
Estadual), a totalidade da amostra respondeu corretamente que a criação da Região
Metropolitana do Cariri foi incumbência do Governo do Estado do Ceará.
A respeito da existência de um Plano de Desenvolvimento Estratégico
Metropolitano, as respostas foram equilibradas. Dos sete entrevistados, três deles
relataram que a RMC dispõe desse instrumento e outros três relataram a ausência
do mesmo, ambos totalizando uma porcentagem de 43% cada. Apenas um relatou
que esse instrumento encontra-se em elaboração (14%), conforme o gráfico 3.
Gráfico 3 – Existência de Plano de Desenvolvimento Estratégico para a RMC
Existência de Plano de Desenvolvimento
Estratégico para a RMC
Em
elaboração
14%
(1)

Sim
43%
(3)
Não
43% (3)

Fonte: Elaboração própria
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A necessidade de elaboração de um plano de desenvolvimento
estratégico no âmbito metropolitano foi abordada numa reunião inicial realizada com
técnicos e profissionais da Secretaria das Cidades do Ceará, porém, até o presente
momento o mesmo encontra-se em processo de elaboração e discussão bastante
incipiente. Não podendo ser considerado de fato em elaboração.
Entretanto, o fato do mesmo se encontrar em discussão não exclui a falta
de planejamento no ato de criação dessa RM que só após mais de três anos de
criação inicia as discussões acerca da necessidade de possuir um plano de
desenvolvimento estratégico metropolitano.
Diante desse contexto, um importante aspecto a ser considerado na
elaboração do Plano Diretor Metropolitano da RMC é a necessidade de
desconcentração socioeconômica do CRAJUBAR com o favorecimento ao
desenvolvimento dos demais municípios dos seus arredores também pertencentes à
Região Metropolitana do Cariri. É interessante destacar o pensamento de CRUZ
(2012, p. 14):
O Plano Diretor, nesse ambiente, é proposta que envolve objetivos: da
metrópole una, indivisível; da conurbação, como núcleo metropolitano; e da
rede urbana polarizada, que precisa desenvolver-se, para que a região, no
seu todo, também se desenvolva com harmonia.

De maneira geral, grande parte dos gestores entrevistados demonstrou
não possuir os conhecimentos mínimos sobre aspectos gerais inerentes à condição
metropolitana do Cariri. Sendo que os aspectos considerados nessa primeira parte
da análise são simples mas fundamentais para a compreensão do contexto geral
que permeia o processo de metropolização do Cariri, sem a compreensão das
generalidades, o contexto específico, bem como, o planejamento e execução de
ações conjuntas se tornam ainda mais difíceis de realização.

5.3.2 Responsabilidade pelo Planejamento e Execução das Funções Públicas de
Interesse Comum.

Em regiões metropolitanas, as funções públicas de interesse comum
requerem tratamento diferencial e prioritário em detrimento dos interesses locais dos
municípios, haja vista a indispensabilidade de articulação intergovernamental e de
alocação de recursos orçamentários em prol da resolução das demandas municipais
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coletivas. Dessa maneira, podem ser consideradas funções públicas de interesse
comum todas aquelas que se refiram a mais de um município de determinada região
metropolitana.
Gráfico 4 – Responsabilidade sobre as funções públicas de interesse comum
Responsável acerca das funções de
interesse comum

Estado
14%
(1)

Estado e
Município
14% (1)

Outros
72% (5)

Fonte: Elaboração própria

Referente a indagação sobre quem deve ser o responsável pelo
planejamento e execução das funções públicas de interesse comum, as respostas
foram variadas. Um dos entrevistados respondeu que o governo estadual deve
assumir essa responsabilidade (14%) e outro afirmou que a responsabilidade deve
ser dividida entre Estado e Município (14%). A maioria se enquadrou na categoria de
outras respostas, totalizando uma porcentagem de 72% expostos no gráfico 4.
Foram enquadradas na categoria outros os seguintes discursos:
“Comissão Composta pelos municípios que compõem a região”; “Consórcio entre os
municípios dessa região metropolitana”; “Frente Sul de Prefeitos”; “Consórcios
formados a partir dos municípios que a compõem” e “Comitê organizado com
representantes dos municípios”.
No geral, a grande maioria dos gestores entrevistados tem consciência
que a responsabilidade de planejamento e execução das funções públicas de
interesse metropolitano deve ser atribuída a uma comissão ou consórcio que
envolva a totalidade dos municípios dessa região metropolitana.
No trato das questões de cunho metropolitano emerge como instrumento
legal de acolhimento das perspectivas de governança associada a Lei Federal nº
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11.107, de 06 de abril de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 6.017 de 17 de
Janeiro de 2007, denominada de Lei dos Consórcios. A referida legislação é
importante instrumento de apoio às questões metropolitanas, haja vista a
necessidade de cooperação intergovernamental para que um consórcio visando a
resolução de um problema de ordem comum seja firmado (CRUZ, 2012).
Relacionando a Lei dos Consórcios ao contexto da RM do Cariri, o
mesmo poderá ser constituído um consórcio para administrar essa Região
Metropolitana, composto por todos os que a integram e são corresponsáveis com
seu planejamento, organização e atividades – municípios e Estado. Sendo assim, os
nove prefeitos dos municípios da RMC em conjunto com o Governador do Estado se
reuniriam, periodicamente, para a realização de planejamento, projetos e análise de
questões orçamentárias (CRUZ, 2012, informação verbal). Cabendo ressaltar que a
RMC já tem por experiência o Consórcio realizado para construção do Aterro
Consorciado do Cariri que ainda não foi implantado.

5.3.3 A RMC Enquanto Instrumento de Resolução dos Problemas Inter-Municipais.
Os gestores municipais avaliaram a RM do Cariri enquanto instrumento
para a resolução dos problemas inter-municipais, utilizando-se os conceitos ótimo,
bom, regular e ruim para tal finalidade. A totalidade dos entrevistados classificou
positivamente a RMC no aspecto analisado por meio da escolha dos conceitos bom
ou ótimo pra classifica-la nesse sentido. A maioria dos prefeitos, mais precisamente
cinco deles (72%), avaliou a RMC como ótimo instrumento na resolução dos
problemas que extrapolam os limites municipais (gráfico 5).
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Gráfico 5 – Classificação da RMC enquanto instrumento de resolução dos
problemas plurimunicipais
Avaliação da RMC enquanto instrumento de
resolução dos problemas plurimunicipais
Regular Ruim
0%
0%
Boa
29%
(2)

Ótima
71%
(5)

Fonte: Elaboração própria

A partir do momento que os entrevistados avaliavam a RMC por meio da
atribuição de conceitos no que se refere a importância desta enquanto instrumento
para a resolução de problemas inter-municipais, os mesmos eram indagados sobre
o por quê da atribuição daquele conceito. Para essa indagação foram obtidas as
seguintes respostas:
 “Muitos problemas podem ser resolvidos somente de maneira
integrada, como, por exemplo: o Centro de Feiras e Eventos, Hospital
Regional, Aterro Sanitário e Transporte urbano, trazendo eficiência e
economicidade.”
 “A Região Metropolitana tem mais peso político e expressividade para
resolver os problemas de maneira integrada”.
 “A Região se torna mais resumida e adquiri maior atenção para
resolver os problemas dos municípios.”
 “As

empresas

preferem

investir

em

Regiões

Metropolitanas,

barateando custos. As Regiões Metropolitanas têm vantagens e
privilégios na execução de projetos como o Minha Casa, Minha Vida”.
 “Tem que ser, porque não só o CRAJUBAR mas as outras cidades
possuem interesses comuns”.
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 “A RM é muito importante para que se possa pensar os problemas
comuns que fogem aos limites do município.”
 “Facilita na formação de consórcios, como o do Aterro Sanitário do
Cariri”.
Dessa maneira, as justificativas foram de encontro a necessidade de
resolução dos problemas de ordem comum. Entretanto, a maioria dos resultados
mostraram-se superficiais. Quando os problemas de ordem comum eram
exemplificados, os mesmos eram confundidos com a instalação de equipamentos de
infra-estrutura ou prestadores de serviços na esfera governamental, como exemplo o
Hospital Regional do Cariri, o Programa Minha Casa, Minha Vida e o Aterro Sanitário
do Cariri. Denotando a falta de entendimento que os gestores possuíam acerca da
identificação de problemas de ordem comum, ou seja, aqueles que afetem a mais de
um município.
5.3.4 – Investimentos Financeiros por Meio de Recursos Orçamentários na RMC

Quando indagados sobre o recebimento de algum recurso orçamentário
no âmbito municipal por integrar a Região Metropolitana do Cariri, cinco prefeitos
(71%) responderam negativamente (Gráfico 6).
Gráfico 6 – Recebimento de recursos orçamentários por integrar a RMC
Recebimento de Recursos
orçamentários por integrar a RMC

Sim
43%
(3)
Não
57%
(4)

Fonte: Elaboração própria
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Caso a resposta fosse positiva, os entrevistados deveriam apontar qual
finalidade e de que origem o recurso orçamentário era proveniente. Dessa maneira,
obteve-se o seguinte retorno: “Recurso para a pavimentação da Avenida principal da
cidade”; “Uma duplicação de avenida, com possibilidade de receber mais recursos
para a melhoria urbana. Além do Aterro Sanitário do Cariri.”; “Por meio do Programa
Cidades do Ceará”.
Nesse contexto, um dos entrevistados apesar de responder que o
município ainda não recebeu nenhuma dotação orçamentária decorrente do fato de
integrar a RMC, esclareceu o seguinte: “Nenhum município foi beneficiado ainda. O
ano de 2011 foi o primeiro ano que aconteceu uma emenda parlamentar do
Ministério do Turismo, mas por falta de recursos da União não foi efetivada.”
Por meio da análise dos resultados dessa variável, concluí-se que ainda
não surgiram recursos financeiros específicos direcionados à Região Metropolitana
do Cariri, o que hipoteticamente está relacionado à baixa efetividade dessa RM e a
desarticulação entre as esferas de governo na alocação desses recursos.

5.3.5 Dificuldades na Cooperação Inter-Municipal na RMC
A análise da existência de dificuldades na cooperação inter-municipal na
Região Metropolitana do Cariri também se fez presente na realização de entrevistas
com os prefeitos municipais. Nesse quesito, houve uma polarização das respostas
com três gestores respondendo que não há dificuldades nesse sentido, outros três
se encaixando na categoria outros e apenas um deles relatando que a principal
dificuldade nesse aspecto são as disputas entre os municípios (gráfico 7).
Em uma análise mais aprofundada da variável outros, as respostas
obtidas foram as seguintes: “O Governo do Estado precisa agir com mais
frequência”; “Não dá pra se afirmar por conta da falta de regulamentação da RMC”;
e “Isolamento por parte dos gestores, não há reuniões para discutir essa região
metropolitana”.
O único gestor que respondeu que o principal problema de cooperação
inter-municipal era a própria disputa entre os municípios complementou a resposta
da seguinte forma: “Cada um quer levar para si o máximo de vantagens dentre os
consórcios”. Demonstrando que apesar de criticar a falta de cooperação e as
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disputas inter-municipais, que possui um pensamento extremamente competitivo,
não condizente com a essência das funções públicas de interesse comum
características da condição metropolitana.

Gráfico 7 - Existência de dificuldades para a cooperação inter-municipal

Existência de dificuldades para a
cooperação inter-municipal
Existência de
dificuldades
para a
cooperação
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0%

Não há
dificuldades
43%

Outras
43%

Disputas
entres os
municipios
14%

Fonte: Elaboração própria

5.3.6 Principal Desafio da Região Metropolitana do Cariri
A

percepção

referente

às

problemáticas

existentes

na

Região

Metropolitana do Cariri foram as mais diversificadas possíveis, oriundas das
necessidades históricas por investimentos em áreas importantes para o completo e
complexo desenvolvimento regional. Como principais problemáticas pelos gestores
entrevistados

foram

elencados

os

seguintes

pontos:

“Aterro

Sanitário”,

“Planejamento Urbano”, “Meio Ambiente”, “Efetivar a criação, tornando os gestores
conscientes dos objetivos desta”, “Saneamento e Aterro Sanitário”, “desenvolver e
expandir o desenvolvimento às outras seis cidades que gravitam o CRAJUBAR”,
“Saneamento básico e mobilidade urbana integrada”.
Os únicos focos de problemas que se repetiram nos discursos dos
prefeitos foram o Aterro Sanitário e o Saneamento básico, problemáticas antigas nos
municípios da Região Metropolitana do Cariri. O Aterro Sanitário, vem sendo
discutido mais recentemente e foi proposto a ser construído e gerido de maneira
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consorciada a fim de envolver os municípios da Região Metropolitana do Cariri (mais
o município de Altaneira), visando diminuir custos com a destinação dos resíduos
sólidos municipais e reduzir os impactos ambientais. Entretanto, apesar da
relevância desse equipamento pelas razões já expostas, o mesmo ainda não foi
implantado em decorrência de questões de natureza política.
Estudos técnicos analisaram o município de Crato como o mais viável por
conta das condições ambientais e disposição geográfica estratégica dentro do
território da RMC, mas a implantação desse equipamento no território cratense foi
refutada pelo poder público municipal e alguns setores da sociedade civil. A
justificativa alegada para tal fato foi a de que a localização desse equipamento
deveria ser disposta no maior município produtor de resíduos, no caso Juazeiro do
Norte. Porém, a localização do aterro nesse município foi descartada em virtude do
mesmo ter restrições de instalação por abrigar o Aeroporto regional e pela área
territorial reduzida.
Por conta disso, o município de Caririaçu se mostrou favorável a
instalação desse equipamento em seu território. Contudo, a principal dificuldade diz
respeito ao aumento dos custos operacionais pela distância deste com relação a
maioria dos outros municípios. Dessa forma, o impasse permanece até a atualidade.

Gráfico 8 - Percentual de esgotamento Sanitário nos municípios da RMC
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Fonte: Censos Demográficos 2000 e 2010 – IBGE adaptado por Nascimento (2012)
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O saneamento básico se constitui, verdadeiramente, em um dos
principais problemas dos municípios da Região Metropolitana do Cariri, o percentual
de esgotamento sanitário ainda é muito aquém do necessário. Nenhuma das nove
cidades da RMC alcançou sequer o percentual de 40% de esgotamento sanitário,
três delas atingiram índices inferiores aos 5% (gráfico 8).
Dessa maneira, é grande a percepção da dimensão dos problemas
relativos ao saneamento básico, uma vez que o mesmo figura na lista dos gestores
como a principal problemática dos municípios da Região Metropolitana do Cariri.
Outro ponto de vista que merece destaque e uma análise mais
aprofundada é o relato de um dos prefeitos entrevistados que aponta como principal
problemática da RMC o seguinte “desenvolver e expandir o desenvolvimento às
outras seis cidades que gravitam o CRAJUBAR”. Obviamente, o gestor em questão
é de um dos municípios limítrofes ao CRAJUBAR e percebe a necessidade de
irradiação do “desenvolvimento” verificado nas cidades de Crato, Juazeiro do Norte
e Barbalha para os demais municípios a fim de se construir uma Região
Metropolitana mais homogênea e sem grandes disparidades inter-municipais nos
indicadores sócio-econômicos.
Entretanto, para que essa premissa seja alcançada na RMC é necessário
“Efetivar a criação, tornando os gestores conscientes dos objetivos desta”, conforme
o discurso de mais um dos entrevistados. Denotando, a carência de planejamento e
análise mais aprofundada do arcabouço político-institucional na RMC.
Ainda referente a percepção sobre as principais problemáticas dos
municípios da RMC é importante frisar que nenhum dos entrevistados citou as áreas
educacional e de saúde como problemas de cunho metropolitano. Quando, sabe-se
que, em especial, a saúde é motivo de críticas e de não atendimento as
necessidades dos munícipios na quase totalidade das cidades dessa RM.

5.3.7 Modelo de Gestão ou Organização a ser Seguido
A existência de algum modelo ou parâmetro de gestão e/ou organização a
ser seguido pela Região Metropolitana do Cariri também se constituiu numa das
categórias de análise do formulário de entrevista. Na análise dessa variável,
constatou-se que a maioria, contabilizando cinco entrevistados (71%), responderam
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que não há um modelo de gestão/planejamento ou organização a servir de exemplo.
Ideia fundamentada a partir das justificativas a seguir: “Porque é algo intrínseco”,
“Por conta das especificidades climáticas dessa região é necessário criar o nosso
próprio modelo”, “Cada região metropolitana tem suas especificidades”, “Tudo tem
suas particularidades e não dá pra se mirar em outras realidades”.
De forma geral, os entrevistados alegaram as especificidades regionais
para o não embasamento de outros exemplos de gestão e planejamento urbano.
Entretanto, ressalta-se que o embasamento de modelos ou parâmetros de gestão e
planejamento não implica, necessariamente, na perca da identidade regional,
somente alia ou adequa práticas bem sucedidas as necessidades de determinado
município ou região.
Gráfico 9 - Parâmetros de gestão e planejamento a servir de exemplo para a RMC
Existência de um modelo de gestão e
planejamento a ser seguido na RMC

Sim
29%
(2)

Não
71%
(5)

Fonte: Elaboração própria

Os únicos dois prefeitos que elencaram a existência de modelos de
gestão ou planejamento para a Região Metropolitana do Cariri citaram como
exemplo norteador a Região Metropolitana de Fortaleza - RMF, justificando sua
opinião da seguinte maneira: “por conta do desenvolvimento integrado de Fortaleza,
Caucaia, Maracanaú, ser real” e “por ser a primeira do estado”.
A RMF não deve sob nenhuma alegativa servir de parâmetro para a RM
do Cariri em virtude da mesma estar longe de se constituir em modelo de
desenvolvimento regional ou de sustentabilidade. Apresentando grandes diferenças
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nos indicadores sócios-econômicos inter-municipais, crescimento desordenado,
exclusão social e carência de planejamento urbano.

5.3.8 Responsabilidade Pela Gestão, Organização e Planejamento na RMC
O conhecimento acerca do setor ou esfera responsável pela gestão,
organização e planejamento da RMC também foi mensurado. Nesse aspecto as
respostas foram variadas: Governo do Estado (28%), Secretaria das Cidades (29%),
Outros (29%) e Não existe órgão centralizador (14%). Por meio da análise dos
resultados obtidos pode-se concluir que somente um dos gestores entrevistados
possuía conhecimento com relação a essa competência, visto que, a maioria
identificou responsáveis para essa função, quando ainda não existe um órgão
específico para essas atribuições.

Gráfico 10 - Existência de parâmetro de gestão e planejado a servir de exemplo para
a RMC
Responsabilidade de Gestão, organização e
planejamento da RMC

Outros
14% Governo do
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Secretaria
das Cidades
29% (2)

Fonte: Elaboração própria

Na variável outros, o entrevistado justificou seu ponto de vista expondo
que o responsável pela gestão, organização e planejamento da RMC deve ser
competência da “Secretaria Executiva, ainda a ser criada”. Premissa que é
futuramente viável pelas competências e atribuições cabíveis a esse setor
institucional metropolitano.
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5.3.9 Transformações no Desenvolvimento Regional a partir da Criação da RMC
A identificação de transformações nas diversas esferas setoriais também
foram explanadas no formulário de entrevista aplicados aos prefeitos da RMC. Na
análise dessa categoria específica o seguinte resultado foi conquistado: dois
entrevistados (29% da amostra) relataram não perceber mudanças no nível de
desenvolvimento regional, enquanto os outros cinco representantes da amostragem
relataram, ao menos, uma transformação verificada, encaixando-se na variável
outros.
Na variável “outros” foram elencados os pontos de vista a seguir:
“Aumentos de investimentos específicos nos municípios (CEASA, HRC e Centro de
Eventos)”; “O CRAJUBAR vem se desenvolvimento muito, especialmente, o JU
(Juazeiro do Norte)”; “A região ganhou mais atenção”; “Atração de equipamentos
públicos, embora de maneira desordenada”; “No desenvolvimento industrial,
empresarial e governamental. O Governo do Estado passou a dotá-la de
equipamentos necessários, como o Hospital Regional do Cariri”.
Gráfico 11 - Percepção sobre transformações no desenvolvimento regional após
criação da RMC

Transformações no
Desenvolvimento Regional a partir
da criação da RMC

Não
houveram
mudanças
29%
(2)
Outros
71% (5)

Fonte: Elaboração própria

Por meio da análise do discurso dos entrevistados, conclui-se que as
principais transformações verificadas no desenvolvimento regional da RMC foram
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concernentes a dotação de equipamentos importantes de uso regional: o Hospital
Regional do Cariri – HRC em Juazeiro do Norte; a Central de Abastecimento –
CEASA em Barbalha e o Centro de Eventos em Crato.
Sendo assim, os grandes equipamentos foram rateados nos municípios
do CRAJUBAR, apesar de que, aparentemente, a escolha da localização desses
equipamentos foi, estritamente, política e não técnica conforme deveria ser. Dessa
maneira, a CEASA em Barbalha encontra-se subutilizada e esvaziada da mesma
forma que outro grande equipamento o Veículo Leve sobre Trilhos – VLT que faz o
trajeto Crato-Juazeiro e vice-versa.
Outro ponto de destaque nos discursos colhidos é a afirmação a seguir “O
CRAJUBAR vem se desenvolvimento muito, especialmente, o JU (Juazeiro do
Norte)” que comprova a percepção dos desníveis inter-municipais existentes na
RMC, visto que os indicadores sócio-econômicos do CRAJUBAR são relativamente
superiores aos dos demais municípios componentes da RM do Cariri.

5.3.10 Fatores Potencialmente Contribuintes para a Efetivação/Regulamentação da
RMC

A identificação da presença ou ausência de fatores contribuintes para a
efetivação/regulamentação da RMC figurou no formulário aplicado junto aos
gestores. Para uma melhor compreensão, os resultados obtidos foram distribuídos
em três grandes grupos: o primeiro relacionado à necessidade de planejamento
regional e melhor estruturação da RMC no âmbito político-institucional; o segundo,
refere-se ao aumento no poderio de investimento financeiro e construção de grandes
equipamentos infra-estruturais; e, o terceiro, diz respeito a necessidade de
desenvolvimento da RMC como um todo e não apenas do triângulo CRAJUBAR.
Dessa forma, no primeiro grupo estariam incluídos os pontos de vista a
seguir: “Primeiro, a conscientização dos gestores da necessidade dessa RM. A partir
daí, implementar de fato essa RM com a criação de leis, consórcios e plano diretor.”;
“A regulamentação e discussão da lei de criação dessa RM, definindo as atribuições
de cada município.”; “A criação da Secretaria Executiva para facilitar a coordenação
do trabalho.”
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O segundo grupo seria composto pelos seguintes pensamentos: “A
construção de um porto seco ou zona de processamento de exportação”; “O
investimento do Banco Mundial na região. O compromisso do governador com a
RMC em conjunto com os gestores.”;
Enquanto que o terceiro grupo abrangeu os depoimentos a seguir: “Tem
que aproveitar o que tem de melhor em cada cidade e não concentrar o
desenvolvimento no CRAJUBAR.”; “Mais atenção do governo estadual para essa
Região Metropolitana”;

5.3.11 Conhecimento dos Gestores
Desenvolvimento Do Milênio – ODMS

Acerca

das

Metas

e

Objetivos

de

Quando indagados sobre o conhecimento quanto à existência das metas
e objetivos de desenvolvimento do Milênio, o resultado foi equilibrado. A maioria (4
prefeitos – 57%) afirmou possuir conhecimento acerca dos ODMs em oposição aos
três prefeitos que responderam negativamente a pergunta (43%), conforme o gráfico
12.
Gráfico 12 - Conhecimento das Metas e
Objetivos de Desenvolvimento do

Gráfico 13 - Avaliação do alcance
municipal dos ODMs
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Aos que responderam positivamente foi requerido uma avaliação do
alcance das Metas do Milênio no município de abrangência, podendo ser avaliado
como satisfatória ou insatisfatoriamente (gráfico 13). A grande maioria avaliou o
alcance dos ODMs nos respectivos municípios como satisfatória, correspondendo a
um percentual de 75%.
Apenas um dos entrevistados avaliou o alcance dos ODMs de maneira
diferente, o mesmo optou por não avaliar sob o enfoque da satisfação, classificando
o alcance dos ODMs como: “Dificultoso, principalmente, com relação à diminuição
da pobreza, em especial, por conta do modo capitalista. Alguns vetores da pobreza
e miséria são componentes do sistema capitalista”.
5.3.12 Definição de “Cidade Sustentável”

Um dos aspectos marcantes na escolha da aplicação do formulárioentrevistas aos prefeitos de municípios da RMC foi a necessidade de se obter a
percepção desses atores institucionais quanto à noção de Cidade Sustentável. Esse
último recorte do formulário possui cunho, estritamente, qualitativo a fim de se
realizar a análise do discurso colhido.
Para nortear a análise do discurso a respeito da noção obtida sobre o
conceito de Cidades Sustentáveis se utilizará a definição de Girardet (2007, p. 17)
que define Cidade Sustentável como aquela que “[...] está organizada de modo a
que todos os seus habitantes possam satisfazer as necessidades básicas e
aumentar o seu bem-estar sem danificar o mundo natural ou pôr em risco as
condições de vida de outros, agora e no futuro”.
Algumas das definições dos gestores com relação a cidades sustentáveis
se aproximaram do ponto de vista de Girardet (2007). Os que definiram cidade
sustentável

da

maneira

mais

pertinente,

englobando

as

dimensões

da

sustentabilidade (ambiental, social, econômica e político-institucional) e a satisfação
das necessidades atuais e futuras, expuseram as seguintes definições para Cidade
Sustentável:
 “Uma cidade que a gente consiga organizar o seu crescimento, que
consiga trazer benefícios para a população atual sem gerar prejuízo as
populações futuras”.
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 “Aquela que pudesse atender as necessidades dos munícipes em
saúde, educação e emprego no presente, podendo unir-se também o
meio ambiente de forma que não comprometa as gerações vindouras.”
 “É uma cidade que pode usar seus próprios recursos, de maneira
sustentável, que gere emprego aos munícipes e possa se relacionar com
as outras de uma maneira harmônica, já que estamos num mundo
globalizado.”
Pelo discurso dos dois primeiros, percebe-se que os mesmos se
nortearam pelo conceito de “Desenvolvimento Sustentável” para definirem Cidade
Sustentável, englobando, especialmente, a satisfação das necessidades das
gerações atuais e futuras.
É importante destacar o terceiro ponto de vista como bastante pertinente
a gestão de uma cidade inserida em uma região metropolitana, visto que o mesmo
retrata a relevância do estabelecimento de relações harmônicas com outras cidades.
Outras três definições sobre a noção de Cidades Sustentáveis estão
relacionadas com a definição dada por Girardet (2007) e com a definição de
Desenvolvimento Sustentável da Comissão Bruntland (WCED, 1987), porém de
maneira

bastante

restrita.

Englobando,

apenas,

uma

das

dimensões

da

sustentabilidade (geralmente, a ambiental ou social) sem menção direta a qualidade
de vida das gerações atuais ou futuras. Nesse sentido, as definições para Cidade
Sustentável foram:


“Aquela que gera mais emprego e renda”.



“Com infra-estrutura a partir de um PDDU e um plano de requalificação
urbana, planejando as cidades para um período de, no mínimo, 20 anos.”



“Cidades em que se combinassem o desenvolvimento e o progresso com a
preservação ambiental, energias limpas.”
Uma

das

definições

para

a

Cidade

Sustentável

se

mostrou

completamente distante do conceito definido por Girardet. Uma vez que o mesmo
contemplou, basicamente, o aumento das receitas financeiras municipais. Não
demostrando qualquer preocupação com a preservação ambiental ou qualidade de
vida dos munícipes e visando somente o crescimento econômico municipal. O gestor
municipal definiu Cidade Sustentável com o seguinte discurso: “Ela é praticamente
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impossível de acontecer. Mas ela tem que ter uma grande arrecadação e receber
mais atenção do governo federal e estadual. Uma vez que, é impossível o município
poder atuar sozinho.”
Além de definir Cidade Sustentável sob o aspecto do crescimento
econômico, o entrevistado ainda inicia a definição afirmando que uma cidade
sustentável é praticamente impossível de acontecer, demonstrando total descrença
na melhoria da problemática urbana.

5.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS DO CAPÍTULO
O paradigma das Cidades Sustentáveis emerge como possibilidade real
de ofertar novo salto de desenvolvimento aos municípios da Região Metropolitana
do Cariri, unindo medidas e estratégias no âmbito municipal em prol do
desenvolvimento regional integral, de forma, a constituir uma região metropolitana
composta por cidades sustentáveis.
Apesar das diretrizes ofertadas para a transformação da realidade atual
em um cenário urbano mais próximo do que se preconiza para as Cidades
Sustentáveis, a Região Metropolitana do Cariri permanece na contramão dessa
mudança necessária. Na RMC são raras as medidas e ações que podem ser
enquadradas como sustentáveis e, por conseguinte, estejam relacionadas às
dimensões e características de Cidades Sustentáveis. Premissa confirmada pela
análise da percepção dos prefeitos municipais acerca do conhecimento sobre os
aspectos que regem a Região Metropolitana do Cariri. Dados que, em sua maioria,
atestam o desconhecimento desses atores políticos-institucionais no que se refere
às questões metropolitanas, problemáticas da RMC e medidas que podem amenizar
os problemas sócio-ambientais dessa região (onde se insere o paradigma das
Cidades Sustentáveis).
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os problemas urbanos e a vulnerabilidade sócio-ambiental encontrada
nas

Regiões

Metropolitanas

requerem

o

repensar

do

atual

modelo

de

desenvolvimento urbano vivenciado, marcado pela concentração de grande
contingente de indivíduos, atividades e processos antrópicos. Esforços no âmbito
metropolitano podem ser identificados na maioria das RMs visando intervir no meio
social, econômico e ambiental dessas áreas a fim de minimizar problemáticas.
Entretanto, a maioria deles diz respeito a ações ou projetos pontuais que, em sua
maioria, privam-se de planejamento e execução mais elaborados.
Na busca por soluções para a transformação no meio social, econômico e
ambiental no espaço geográfico das regiões metropolitanas surgem as discussões
acerca do desenvolvimento sustentável que possui como uma de suas vertentes as
Cidades Sustentáveis, visando a construção de um ambiente urbano sustentável. É
válido ressaltar que a transformação da realidade urbana, aproximando-a dos ideais
relacionados às cidades sustentáveis se constitui em ferramenta de atenuação da
situação de vulnerabilidade sócio-ecônomica e ambiental dos centros urbanos.
Paralelo a esse cenário de incertezas e de busca pela resolução dos
problemas urbanos ocorreu a intensificação da criação de regiões metropolitanas
por todo o Brasil, inicialmente nas áreas vizinhas às capitais estaduais e, mais
recentemente, nas regiões interioranas dos estados da federação. Esse aumento no
quantitativo de RMs se deu pela falsa esperança que somente a criação dessas
seria o suficiente para o aumento dos recursos financeiros para a execução de
investimentos. Nesse contexto, também foi criada a Região Metropolitana do Cariri
que se aproxima do seu primeiro quadriênio.
O questionamento norteador para a realização dessa pesquisa foi exposto
ainda no início desse estudo. Porém, é válido relembrá-lo, uma vez que o mesmo,
apesar de ter sido trabalhado no decorrer da pesquisa, será aqui abordado de
maneira mais generalista. Dessa maneira, a pesquisa se propôs responder a
seguinte indagação: “Quais as atualidades e perspectivas de construção de
uma política de desenvolvimento regional sustentável na Região Metropolitana
do Cariri?”. Nesse sentido, as considerações abaixo foram formuladas visando
responder essa indagação.
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Aproximando-se dos quatro anos da criação, a Região Metropolitana do
Cariri está longe de um processo real de consolidação e efetivação. No decorrer de
sua existência, poucas foram às ações concretas relacionadas ao planejamento,
organização e execução de funções públicas de interesse no território da RMC.
Dessa maneira, a RMC encontra-se na contramão das políticas urbanas em razão
de ainda não dispor, ao menos, de um arcabouço político-institucional delimitado,
bem como, de um planejamento consistente para o alcance das finalidades de
criação.
Sendo assim, a Região Metropolitana do Cariri possui dois caminhos a se
embasar: o encaixe no paradigma do desenvolvimento sustentável por meio da
criação de um Região Metropolitana que englobe um conjunto de Cidades
Sustentáveis; ou optar pelos exemplos mais comuns que se tem a disposição: do
crescimento econômico excludente, da expansão urbana desenfreada com graves
impactos ambientais e, consequente, diminuição da qualidade de vida populacional.
Ainda não se encontram claramente expostos os mecanismos de gestão
e de planejamento para a RM do Cariri. Sendo que, pelo menos, a existência de
uma preocupação com o planejamento integrado no arcabouço político-institucional
metropolitano deveria ser disposta para a oferta de diretrizes para o completo
desenvolvimento dessa área e, por conseguinte, a resolutividade dos problemas de
natureza comum dessa RM.
Poucas foram as realizações para efetivação dessa RM no que concerne
ao planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. A Região
Metropolitana do Cariri precisa idealizar uma política de planejamento inovadora e
clara com relação aos objetivos, projetos e gestão a fim de que não se assemelhe as
demais Brasil afora, exemplos do caos urbano instalado. Sendo assim, a promoção
de um desenvolvimento regional sustentável se constitui no principal desafio para a
Região Metropolitana do Cariri.
Um dos principais aspectos a serem sanados na Região Metropolitana do
Cariri é a elaboração de uma política de planejamento contundente e que englobe a
identificação e minimização das problemáticas locais em um viés participativo a fim
de nortear a criação e elaboração de políticas públicas visando o atendimento das
necessidades coletivas regionais. A partir dessa premissa se terá maior propensão à
consolidação de uma rede de Cidades Sustentáveis na RMC. Porém, o caminho a
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ser trilhado será longo em virtude que a Região Metropolitana do Cariri não
contempla, nem mesmo em sua lei de criação, a vertente da sustentabilidade.
A partir da efetivação e regulamentação da RMC por meio de um
planejamento eficaz construído com a participação da sociedade que abarque as
mais diferentes problemáticas, é crescente a possibilidade de criação de uma
política de desenvolvimento urbano sustentável para os munícipios integrantes
dessa RM.
No decorrer da existência da Região Metropolitana do Cariri – pelo
menos, no plano teórico – foram poucas as ações, medidas e projetos de encontro
às necessidades metropolitanas. As poucas medidas e estratégias implantadas se
concentraram no âmbito da municipalidade com foco para comunidades e/ou setores
específicos. As ações com significância coletiva a mais de um município foram ainda
mais escassas (Hospital Regional do Cariri – HRC em Juazeiro do Norte, Centro de
Abastecimento – CEASA em Barbalha e Centro de Convenções no Crato). Sendo
que somente o primeiro desses equipamentos de atendimentos a necessidades
coletivas encontra-se em pleno funcionamento, a CEASA apesar de inaugurada
encontra-se em estado de subutilização talvez pela falta de planejamento para sua
localização, já o Centro de Eventos apesar de ser uma obra que se arrasta há
alguns anos, ainda não foi finalizada.
Os processos e características verificados no CRAJUBAR e em suas
cidades limítrofes não podem ser considerados enquanto metrópole instituída, mas
como espaço no qual a condição metropolitana já é expressiva e, portanto, requer
planejamento. Sendo que, o planejamento metropolitano precisa considerar o
panorama atual na RMC (especialmente, no triângulo CRAJUBAR), onde se tem um
setor

econômico

pulsante

e

próspero

contrastando

com

um

quadro

de

vulnerabilidade sócio-ambiental. Sendo assim, destaca-se que se não há
planejamento, não há sustentabilidade. Ainda nesse aspecto é necessário
considerar os dois conjuntos que formam a Região Metropolitana do Cariri: os
municípios do CRAJUBAR e aqueles que lhes limitam geograficamente.
A análise dos dados relativos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio –
ODM dos municípios componentes da RMC confirmou as diferenças sócioeconômicas e, até mesmo, ambientais dos dois conjuntos dessa RM. Constatandose a força sócio-econômica dos municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha e
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pela situação adversa nos demais municípios da RMC (Caririaçu, Farias Brito,
Jardim, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri). O CRAJUBAR, entretanto,
apresenta resultados preocupantes na dimensão ambiental, justificados pelo intenso
e desordenado crescimento econômico sem qualquer preocupação com o meio
ambiente, aliado as altas taxas de crescimento populacional e urbanização
desenfreada, tendo como resultado um panorama insustentável a médio e longo
prazo com repercussões, até mesmo, na dinâmica atual.
A Região Metropolitana do Cariri tida como possibilidade de intensificar e
fortalecer o desenvolvimento regional não atendeu as expectativas. Caracterizandose pela ausência de planejamento e de políticas públicas de atendimento as funções
de interesse comum, além da falta de clareza acerca das suas finalidades,
necessidades e perspectivas.
Como forma de responder as finalidades para qual foi criada e favorecer o
desenvolvimento regional, a Região Metropolitana necessita de medidas e
estratégias em prol da transformação da realidade sócio-econômica e ambiental
dessa região a fim de se conseguir um completo desenvolvimento. Nesse sentido,
emerge-se o paradigma das Cidades Sustentáveis no contexto metropolitano, pelo
qual a RMC pode se desenvolver sob outro paradigma, ou seja, constituída de
Cidades Sustentáveis.
Entretanto, pelo menos na atualidade, a Região Metropolitana do Cariri
não optou por trilhar esse caminho. Nem mesmo sua legislação de criação retrata,
pelo menos genericamente, o viés da sustentabilidade para essa área territorial,
tampouco são realizadas ações ou projetos que considerem as dimensões do
desenvolvimento sustentável e, por conseguinte, das cidades sustentáveis,
produzindo, um ambiente com situação social e ambiental insustentável que trarão
prejuízos mais evidentes para as futuras gerações.
A realidade da RMC se torna ainda mais preocupante quando se percebe
que alguns dos principais atores políticos-institucionais dessa RM (os prefeitos
municipais) sequer conhecem a dimensão e importância dos seus municípios
integrarem esse arranjo territorial-institucional. Na qual, por meio da análise do
discurso, comprovou-se o despreparo e/ou desconhecimento de aspectos que
podem favorecer a efetivação da mesma e, consequentemente, facilitar a construção
de um desenvolvimento regional sustentável.
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A indução e adoção de medidas para transformação dos centros urbanos
que compõem a Região Metropolitana do Cariri em Cidades Sustentáveis é uma
mudança indispensável. Essa transformação fundamental vai de encontro a
necessária forma de repensar o modelo de crescimento econômico pelos municípios
da RMC que, na atualidade, visa somente a lucratividade sem maiores
compromissos com a dimensão social e ambiental. É válido destacar que na criação
de um contexto metropolitano embasado na sustentabilidade, a articulação visando
o planejamento, elaboração e execução de políticas públicas deve ser considerado
não somente na resolução dos problemas de ordem comum mas na prevenção para
que os mesmos não venham a se consolidar e avolumar.
Como recomendações, sugere-se a realização de entrevistas com outros
atores políticos-institucionais com atuação na Região Metropolitana do Cariri (tais
como Secretario das Cidades, membros do Escritório local da Secretaria das
Cidades, Presidentes das Câmaras Legislativas Municipais, entre outros.) a fim de
se ampliar o conhecimento acerca das percepções que esses atores possuem sobre
a dinâmica metropolitana do Cariri.
Propõe-se também a realização de um Seminário com os gestores
municipais e outros atores políticos-institucionais da Região Metropolitana do Cariri
para divulgação dos resultados dessa pesquisa. Esse seminário em prol da
construção de Cidades Sustentáveis no contexto metropolitano do Cariri seria
realizado no âmbito do Observatório das Políticas Públicas do Território – OPPTE
vinculado

ao

Programa

de

Pós-graduação

em

Desenvolvimento

Regional

Sustentável (PRODER) da Universidade Federal do Ceará – UFC/Campus Cariri.
De maneira geral, quando a Região Metropolitana do Cariri considerar
que a dinâmica metropolitana pressupõe rede e cooperação se estará diante de um
novo paradigma metropolitano para essa área de estudo: uma Região Metropolitana
constituída por um conjunto de cidades sustentáveis articuladas em prol do
desenvolvimento sustentável regional. Entretanto, em todo esse processo é preciso
um planejamento eficaz, visto que se não há planejamento não há sustentabilidade.
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APÊNDICE
APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO JUNTO AOS PREFEITOS
DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI
Nome: ____________________________________________ Sexo: ( ) M ( ) F
Prefeito do Município de: ____________________________________________
1. Sobre a Região Metropolitana do Cariri - RMC?
1.1 Quantos municipios a compõem? ______________________
1.2 Em que ano foi criada? ______________________________
1.3 Quem a criou? (

) Governo Federal (

) Governo Estadual

1.4 A RMC dispõe de um Plano de Desenvolvimento Estratégico? (

) Sim (

) Não ( ) NS

2. Quem deve ser o responsável pelo planejamento e execução das funções públicas de
interesse comum?
( ) União ( ) Estado ( ) Município ( ) Estado e Município ( ) Esfera Pública ( ) Iniciativa Privada
( ) ONG’s, Cooperativas e Associações ( ) Conselhos de Desenvolvimento ( ) Outra, qual? ______
3.

Utilizando os conceitos bom, ótimo, regular e ruim, como você avalia a Região

Metropolitana do Cariri enquanto instrumento para a resolução dos problemas que extrapolam
os limites municipais? _____________________ Por que? _______________________________
4.

O seu município já recebeu algum recurso orçamentário por fazer parte da RMC? ( ) Sim ( )

Não Em caso afirmativo, para qual finalidade e de que origem? ______________________________
5. Existe alguma dificuldade para a cooperação entre os municípios integrantes da RMC?
(

) Disputas entre os munícipios (

) Disputas partidárias (

) Não há dificuldades (

) Outras

Qual(is)? _______________________________________________
6. Na atualidade, qual é o principal desafio da Região Metropolitana do Cariri?
( ) Saúde

( ) Infra-estrutura

( ) Segurança (

( ) Educação

(

) Emprego e Renda (

)

Meio Ambiente

) Outros. Qual(is)? _________________________________________________

7. Para a RMC existe algum modelo de gestão e/ou organização a ser seguido? ( ) Sim ( ) Não
Caso sim, qual e Por quê?________________________________________________________
8.

Quem é o responsável pela gestão, organização e planejamento da RMC?

( ) Governo do Estado

( ) Secretaria das Cidades

( ) CONDIRC

( ) Prefeituras Municipais

( ) Não existe um órgão centralizador ( ) Outro. Qual? ________________________

(

) NS/NR

9.

Houve alguma mudança no desenvolvimento regional a partir da criação da RMC?

(

) Execução de Políticas Públicas (

mudanças (

) Aumento de recursos orçamentários (

) Não houveram

) Outros, qual(is)? ____________________________________ ( ) NS/NR

10. Que ou quais fatores poderiam contribuir para uma melhor efetivação/regulamentação da
Região Metropolitana do Cariri?
11. É do seu conhecimento a existência das metas e objetivos de desenvolvimento do
Milênio? (

) Sim (

) Não. Em caso afirmativo, como você avalia o alcance das Metas do

Milênio no seu município? (

) Satisfatório

12. O que é uma Cidade Sustentável?

(

) Insatisfatório
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ANEXO
ANEXO A – INDICADORES RELACIONADOS A MUNICIPALIZAÇÃO DOS
OBJETIVOS E METAS DO MILÊNIO
OBJETIVO

META

INDICADOR

FONTE DE DADOS

Reduzir pela metade a
proporção da população
com renda inferior a um
dólar por dia.

Proporção de pessoas com renda familiar per
capita inferior a meio salario mínimo.
Intensidade da pobreza – aumento
percentual sobre o rendimento médio das
pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza
necessário para transpor essa situação.

Censos Demográficos IBGE (2000 e 2010).

Garantir que todas as
crianças, de ambos os
sexos, terminem um
ciclo completo do ensino
básico.

Eliminar a disparidade
entre os sexos nos
ensinos
primário
e
secundário.

Reduzir em dois terços
a
mortalidade
de
crianças menores de 5
anos

Reduzir em três quartos
a taxa de mortalidade
materna.

Ter detido e começado
a reverter a propagação
do HIV/aids.

Elaboração

Razão entre mulheres e homens nos ensinos
Fundamental, Médio e Superior.

Ministério do Trabalho e
Emprego - Relação
Anual de
Informações Sociais
Tribunal
Regional
Eleitoral - TRE
Sistema de Informações
sobre Nascidos Vivos SINASC
Sistema de Informações
sobre Mortalidade - SIM

Taxa de mortalidade materna (número de óbitos
por 100 mil nascidos vivos).

Sistema de Informações
sobre Nascidos Vivos SINASC

Proporção de partos assistidos por profissionais
de saúde qualificados.
Proporção de crianças nascidas sem
consultas pré-natais.
Proporção de crianças nascidas de
mães adolescentes.
Taxa de incidência de HIV/aids (por 100 mil
habitantes) por ano.
Proporção dos casos de HIV/aids entre
mulheres.
Taxas de incidência e mortalidade de doenças
transmitidas por mosquito.

Reduzir pela metade, a
proporção da população
sem acesso sustentável
a água potável e segura.

Proporção de moradores com acesso a rede
geral de abastecimento de agua canalizada em
pelo menos um cômodo (urbano e rural).

a

partir

do

Censos Demográficos IBGE (2000 e 2010).

Proporção de mulheres assalariadas no
emprego formal não agrícola.
Razão entre mulheres e homens no rendimento
médio mensal em emprego formal não agrícola.
Proporção de mulheres exercendo mandatos
nas câmaras de vereadores
Taxa de mortalidade de crianças menores de 5
anos (numero de óbitos de crianças de ate 5
anos de vida por mil nascidos vivos).
Taxa de mortalidade infantil (numero de óbitos
de crianças de ate 1 ano de vida por mil
nascidos vivos).

Taxas de incidência e de mortalidade de
tuberculose.
Taxas de incidência e de mortalidade de
hanseníase.

própria

Censos Demográficos IBGE (2000 e 2010).

Razão entre mulheres e homens alfabetizados
na faixa etária de 15 a 24 anos.

Ter detido e começado
a reverter a propagação
da malária e de outras
doenças.

Alcançar
melhora
significativa nas vidas
de habitantes de bairros
degradados.

Fonte:

Participação do quinto mais pobre da população
na renda total do município.
Proporção de crianças na faixa etária de 6 a 14
anos frequentando o Ensino Fundamental.
Taxa de conclusão do Ens. Fund. entre crianças
de 15 a 17 anos.
Taxa de alfabetização de jovens e adolescentes
entre 15 e 24 anos.

Sistema de Informações
sobre Mortalidade - SIM

Sistema de Informações
de
Agravos
de
Notificação – SINAN
Sistema de Controle de
Exames
Laboratoriais – SISCEL
Sistema de Informações
sobre Mortalidade (SIM)
Censos Demográficos IBGE (2000 e 2010).

Proporção de moradores com acesso a rede
geral de esgoto ou fossa séptica (urbano e
rural).
Proporção de moradores com direito seguro a
propriedade (própria ou alugada).

Guia

para

a

Municipalização

dos

Objetivos

do

Milênio
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ANEXO B – RELATÓRIO DINÂMICO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA OBTIDO
VIA PORTAL ODM
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ANEXO C – LEI COMPLEMENTAR Nº 78 QUE TRATA DA CRIAÇÃO DA REGIÃO
METROPOLITANA DO CARIRI
LEI COMPLEMENTAR Nº78, 26 de junho de 2009.
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI, CRIA
O CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO E O FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DO
CARIRI – FDMC, ALTERA A COMPOSIÇÃO DE MICRORREGIÕES DO ESTADO
DO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembléia
Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art.1º Fica criada a Região Metropolitana do Cariri - RMC, face ao que dipõe o
art.43 da Constituição Estadual, constituída pelo agrupamento dos municípios de
Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Jardim, Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito,
Nova Olinda e Santana do Cariri para integrar a organização, o planejamento e a
execução de funções públicas de interesse comum.
Art.2º A Região Metropolitana do Cariri, unidade organizacional
geoeconômica, social e cultural, tem sua ampliação condicionada ao atendimento
dos requisitos básicos, verificados entre o âmbito metropolitano e sua área de
influência, que são as seguintes:
I - evidência ou tendência de conurbação;
II - necessidade de organização, planejamento e execução de funções
públicas de interesse comum;
III - existência de relação de integração de natureza sócioeconômica ou de
serviços.
§1º O território da Região Metropolitana do Cariri será automaticamente
ampliado, havendo absorção de área desmembrada, fusão ou incorporação de
qualquer dos municípios referidos no art.1º desta Lei, com município adjacente ali
não referido, ou de distritos deles
emancipados.
§2º Para efeito de organização, planejamento e execução de funções públicas
de interesse comum afeta a 2 (dois) ou mais municípios integrantes do espaço
territorial metropolitano e que exijam ação conjunta dos entes públicos, a Região
Metropolitana do Cariri poderá ser dividida em sub-regiões.
Art.3º As funções públicas de interesse comum, de que trata o art.1º desta
Lei, compreendem:
I - planejamento, a nível global ou setorial de questões territoriais, ambientais,
econômicas, culturais, sociais e institucionais;
II - execução de obras e implantação, operação e manutenção de serviços
públicos;
III - supervisão, controle e avaliação da eficácia da ação pública
metropolitana.
Parágrafo único. As funções públicas de interesse comum de que trata este
artigo serão exercidas por campos de atuação, especialmente:
I - no estabelecimento de políticas e diretrizes de desenvolvimento e de
referenciais de desempenho dos serviços;
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II - na ordenação territorial de atividades, compreendendo o planejamento
físico-territorial, a estruturação urbana, o movimento de terras, o parcelamento, o
uso e a ocupação do solo;
III - no desenvolvimento econômico e social, com ênfase na produção e na
geração de emprego e distribuição de renda;
IV - na infraestrutura econômica relativa, entre outros, a insumos energéticos,
comunicações, terminais, entrepostos, rodovias e ferrovias;
V - no sistema viário de trânsito, nos transportes e no tráfego de bens e
pessoas;
VI - na captação, na adução e na distribuição de água potável;
VII - na coleta, no transporte, no tratamento e na destinação final dos esgotos
sanitários;
VIII - na macrodrenagem das águas superficiais e no controle de enchentes;
IX - na destinação final e no tratamento dos resíduos sólidos;
X - na política da oferta habitacional de interesse social;
XI - na educação e na capacitação dos recursos humanos;
XII - na saúde e na nutrição;
XIII - na segurança pública.
Art.4º Declarado o interesse comum de 2 (dois) ou mais municípios
integrantes da Região Metropolitana do Cariri - RMC, a execução das funções
públicas dar-se-á de forma compartilhada pelos respectivos municípios e com
interveniência/cooperação do Estado.
Art.5º Fica criado o Conselho de Desenvolvimento e Integração da Região
Metropolitana do Cariri - CRMC, para adequação administrativa dos interesses
metropolitanos e do apoio aos agentes responsáveis pela execução das funções
públicas de interesse comum, que será regulado mediante Decreto do Chefe do
Poder Executivo,
competindo-lhe:
I - aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento Metropolitano - PDDM, da
RMC e todos os demais planos, programas e projetos indispensáveis à execução
das funções públicas de interesse comum metropolitano;
II - definir as atividades, empreendimentos e serviços admitidos como funções
de interesse comum metrolitano;
III - criar Câmaras Técnicas Setoriais, estabelecendo suas atribuições e
competências;
IV - elaborar seu regimento interno.
Art.6º O Conselho de Desenvolvimento e Integração da Região Metropolitana
do Cariri – CRMC, será composto pelos titulares da Secretaria das Cidades, que o
presidirá, Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG, Secretaria do
Desenvolvimento Agrário - SDA, Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA, Secretaria
do Turismo - SETUR, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SSPDS,
Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico – CEDE, e Conselho de
Políticas e Gestão do Meio Ambiente do Estado do Ceará – CONPAM, e pelos
Prefeitos dos Municípios que integram a Região Metropolitana do Cariri.
Parágrafo único. A atividade de Conselheiro é considerada serviço relevante e
não ensejará percepção de remuneração.
Art.7º Fica criado o Fundo de Desenvolvimento e Integração da Região
Metropolitana do Cariri - FDMC, vinculado à Secretaria das Cidades do Estado do
Ceará, que será regulado mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo, com a
finalidade de dar suporte financeiro, mediante financiamento sob a forma de
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empréstimo ou a fundo perdido, para execução de atividades da Região
Metropolitana do Cariri - RMC, compreendendo:
I - atividades de planejamento de desenvolvimento da Região Metropolitana
do Cariri - RMC;
II - gestão de negócios relativos à Região Metropolitana do Cariri - RMC;
III - execução de funções públicas de interesse comum no âmbito
metropolitano;
IV - execução e operação de serviços urbanos de interesse metropolitano;
V - execução e manutanção de obras e serviços de interesse da Região
Metropolitana do Cariri - RMC; e
VI - elaboração de planos e projetos de interesse metropolitano.
Art.8º Constituem receitas do Fundo de Desenvolvimento e Integração da
Região Metropolitana do Cariri – FDMC:
I - recursos orçamentários destinados pela União Federal, pelo Estado e pelos
Municípios que integram a Região Metropolitana do Cariri;
II - recursos de operação de crédito com entidades nacionais e internacionais;
III- recursos provenientes de retorno financeiro de empréstimos e
subempréstimos para investimentos em obras, serviços e projetos de interesse
metropolitano;
IV - renda auferida com a aplicação de seus recursos no mercado financeiro;
V - transferências a fundo perdido provenientes de entidades públicas ou
privadas nacionais e internacionais;
VI - recursos provenientes de outras fontes.
§1º Os recursos do Fundo de Desenvolvimento e Integração da Região
Metropolitana do Cariri - FDMC, serão depositados obrigatoriamente junto a Caixa
Econômica Federal, instituição financeira oficial, em conta especial integrante do
sistema de Conta Única do Estado, sob o título Fundo de Desenvolvimento e
Integração da Região Metropolitana do Cariri - FDMC, a ser gerido, conjuntamente,
pelos titulares da Secretaria das Cidades e Secretaria do Planejamento e Gestão do
Estado do Ceará.
§2º A instituição financeira depositária do fundo caberá manter o controle e o
acompanhamento da aplicação dos recursos, efetuando os registros contábeis
necessários, sob a supervisão do Conselho de Desenvolvimento e Integração de
que trata o art.7º desta Lei.
§3º Aplica-se à administração financeira do FDMC o disposto na Lei nº4.320,
de 17 de março de 1964, no Código de Contabilidade Pública e na legislação
pertinente às licitações e contratos.
Art.9º Acrescenta-se o item 2, ao inciso I, bem como altera o item 1, do inciso
I, e os ítens 2, 9, 17, 18 e 19, do inciso II, do art.1º, da Lei Complementar nº03, de
26 de junho de 1995, alterada pela Lei Complementar nº18, de 29 de dezembro de
1999, que define a composição da Região Metropolitana e das Microrregiões do
Estado do Ceará, que passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art.1º...
I - Regiões Metropolitanas:
1 - Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Itaitinga, Maracanaú,
Maranguape, Pacatuba, Pacajus, Horizonte, Chorozinho, São Gonçalo do Amarante,
Pindoretama e Cascavel;
2 - Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Jardim, Missão Velha, Caririaçu,
Farias Brito, Nova Olinda e Santana do Cariri;
II – Microrregiões:

155

...
2 - Amontada, Apuiarés, Itapajé, Itapipoca, Miraíma, Paracuru, Paraipaba,
Pentecoste, São Luís do Curu, Tejussuoca, Trairi, Tururu, Umirim, Uruburetama;
...
9 - Aracati, Beberibe, Fortim, Icapuí e Itaiçaba;
...
17 - Baixio, Cedro, Icó, Ipaumirim, Lavras da Magabeira, Umari, Várzea
Alegre e Granjeiro;
18 - Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Campos Sales, Potengi,
Saboeiro, Salitre e Tarrafas;
19 - Abaiara, Aurora, Barro, Brejo Santo, Jati, Mauriti, Milagres, Penaforte e
Porteiras.” (NR).
Art.10. O Poder Executivo regulamentará as matérias de que trata esta Lei
Complementar, mediante a expedição das normas necessárias ao seu fiel
cumprimento.
Art.11. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Art.12. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o ítem 20,
inciso II, do art.1º da Lei Complementar nº03, de 26 de junho de 1995.
PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Juazeiro do
Norte 26 junho de 2009.

