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1. Introdu9ão 

o interesse brasileiro com a questão ambiental é relativamente 
recente. Talvez por isso, o enfoque, o conteúdo e a escala de 
preocupações para esta ârea - particularmente no que se refere à 
região amazõnica - ainda refletem as prioridades estabelecidas em 
outros paises. Nesse sentido, o fato de possuir quase um terço da 
floresta tropical do mundo tem marcado o debate brasileiro sobre a 
questão ambiental com caracter!sticas peculiares e, muitas vezes, 
distorcidas. Na realidade, o Brasil é hoje um pais urbanizado, cuja 
população é cada vez mais concentrada nas regiões de maior 
atividade industrial, e cujos problemas s6cio-ambientais são cada 
vez mais decorrentes desta concentração. A agenda ambiental 
brasileira precisa ser redefinida para poder refletir melhor as 
preocupações derivadas deste processo mais amplo de transformação 
econômica e social que vive o Pais. 

Este ensaio visa contribuir para a redefinição da agenda 
ambiental brasileira, utilizando a ótica sócio-demográfica; procura 
situá-la dentro do contexto das tendências demográficas mais 
recentes, particularmente no tocante à redistribuição espacial. 
Começa com uma breve discussão da visão internacional da relação 
entre população e meio ambiente e sua repercussão no Brasil, para 
depois enfocar as implicações da transição demográfica tardia e dos 
padrões recentes de redistribuição espacial da população sobre a 
proplemática sócio-ambiental. Procura então interpretar a relação 
entre meio ambiente e população dentro do processo mais amplo de 
desenvolvimento sócio-econômico brasileiro, destacando as especifi 
cidades decorrentes de um contexto de capitalismo tardio e 
terceiro-mundista. Conclui com uma breve discussão sobre bem-estar 
social, bem-estar ambiental e participação politica. 

2. A Relação Entre População e Meio Ambiente 

2.1 A visão internacional 

o debate internacional .referente ao tema população-meio 
ambiente tem enfocado, quase que exclusivamente, a questão de como 
o crescimento demogrâfico impacta o ambiente. Ou seja, a relação 
população-meio ambiente costuma ser tratada como um simples 
problema de pressão dos números sobre recursos naturais escassos. 
Neste ensaio, procuramos demonstrar que tal linha de argumentação 
tem pouca relevância para a situação atual brasileira. Por outro 
lado, sugerimos que existe uma outra vertente da variável demográ 
fica que poderia ser explorada com mais proveito no caso brasileiro 
- a distribuição da população sobre o espaço. Embora esta tenha 
significado estratégico na definição da agenda ambiental brasilei- 
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ra, ela permanece praticamente ignorada na literatura, tanto 
nacional como internacional.1 

A ênfase habitualmente dado ao aspecto crescimento populaci 
onal reflete o vigor da preocupação com a "explosão demográfica", 
que dominou grande parte do pensamento e da pesquisa demogrâficos 
nas Qltimas décadas. De fato, dada a força do lobby néo-malthusiano 
neste período, não é de se estranhar que a corrente mais influente 
nas discussões sobre a dinâmica entre ~opulação-ecologia tenha 
raízes teõricas e concretas nesta escola. 

Sem düvida, o argumento central do nêo-malthusianismo pode, a 
principio, parecer bastante atraente. Em s1ntese, postula-se que 
o excesso de população, produzi-do pelo crescimento vegetativo 
observado nos pa1ses do Terceiro~Mundo, especialmente na segunda 
metade deste século, estaria gerando uma pressão crescente sobre 
recursos não-renováveis, assim como sobre o fluxo de recursos 
renováveis. Consequentemente, o equilíbrio ecológico exigiria uma 
redução radical no ritmo de crescimento da população. ou seja, uma 
medida muito importante (ou a mais importante) para o bem-estar 
ambiental seria o controle populacional, isto é, a introdução de 
medidas capazes de fazer baixar a taxa de fecundidade das mulheres. 

No contexto brasileiro, essa interpretação ganha especifi 
cidades, devido ao interesse mundial na preservação da floresta 
tropical, particularmente na região amazônica. É corriqueira a 
informação de que os pa1ses ocidentais mais afluentes estão muito 
preocupados com a contribuição do desmatamento amazônico para o 
efeito estufa e para a perda da biodiversidade. Essa inquietação 
tem determinado a natureza das pressões internacionais sobre o 
Brasil na ârea ambiental e, dada a forte influência desta sobre os 
contornos da discussão ecológica nacional, tem moldado, em grande 
parte, a própria agenda ambiental brasileira. 

Como a problemática demogrâf ica estaria relacionada com o 
desmatamento e seus efeitos nocivos sobre a camada de ozônio e 
sobre a biodiversidade? De duas maneiras. Primeiro, entende-se, 
dentro desta visão, que a ocupação acelerada da Amazônia se deve, 
em grande parte, às taxas excessivas de crescimento vegetativo da 
população no pais como um todo; estas, ao mesmo tempo que estariam 
gerando um excedente demográfico em áreas de agricultura tradicio 
nal, também estar iam impedindo a absorção desse excedente em 

1 Discutimos esta segunda vertente à frente. 

2 Para uma discussão das diversas posturas teóricas em torno 
da questão população-meio ambiente, ver Susan Stonich - "The 
dynamics of social processes and environmental destruction: a 
Central American case study", Population and Development Review, 
15(2) :269-296, 1989; Daniel Hogan - População e Meio-Ambiente, 
Textos NEPO, No. 16, UNICAMP, Campinas, 1989. 
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empregos urbanos do Centro-Sul. Assim, o êxodo para regiões de 
fronteira seria o resultado direto do crescimento vegetativo 
excessivo da população. Por outro lado, ao chegar nas Areas de 
fronteira. com suas familias grandes, os colonos seriam vorazes 
destruidores da floresta amazônica. O desmatamento causado pelos 
colonos seria resultado, não somente da necessidade de alimentar 
essas familias, mas também de encontrar terra para todos os 
herdeiros e, assim, dar continuidade ao ciclo tradicional de 
sobrevivência-devastação. 

Não cabe, neste breve ensaio, rebater esta interpretação. 
Basta mencionar que vârias outras correntes de pensamento, 
defendidas diferencialmente por economistas néo-clãssicos e por 
pensadores de formação marxista, negam ou relativizam a importância 
da pressão demogrâfica sobre os recursos naturais. Para alguns, 
tudo se resolve pela via do desenvolvimento tecnológico; para 
outros, por mudanças nos sistemas predominantes de organização da 
produção, ou por intervenções mais efetivas do poder público, ou 
ainda por alterações nos valores sociais predominantes. Uma das 
escolas mais citadas até atribui ao crescimento demográfico a 
capacidade de estimular o desenvolvimento de tecnologias para gerar 
novos recursos ou para melhorar a eficâcia dos recursos existentes. 

Nenhuma dessas perspectivas parece a mais adequada para 
apreender a relação população-meio ambiente no Brasil, nem para 
definir prioridades na agenda sócio-ambiental nacional. A visão 
néo-malthusiana aplicada à questão ambiental tem um fundo de 
verdade: é inegável que, ceteris paribus, maior densidade demo 
grâfica exerce maior pressão sobre os recursos naturais. Entre 
tanto, essa relação não é direta, a não ser, quiçá, em sociedades 
primitivas, sendo mediada por estruturas sociais, econômicas e 
politicas, assim como por fatores tecnológicos. Por outro lado, a 
ausência de crescimento demográfico não significa necessariamente 
ausência de degradação, em determinados contextos de tecnologia 
rudimentar e estâvel, ou de crescimento econômico associado ã 
ampliação do consumo. 

Na situação brasileira, -a visão nêo-malthusiana carece de 
poder explicativo, particularmente quando confrontada com a força 
de fatores estruturais e organizacionais que determinam, tanto a 
forma de utilização · de recursos. naturais, quanto os padrões de 
migração e de redistribuição espacial da população neste Pais. Mais 
importante, a solução proposta por essa escola - o controle 
populacional - perde seu sentido prâtico frente à queda acentuada 
da fecundidade verificada aqui durante as últimas décadas, conforme 
será visto abaixo. 

Quanto à postura anti-malthusiana, também tem um fundo de 
verdade ao contrapor, ao mecanicismo nêo-malthusiano, explicações 
mais elaboradas envolvendo estruturas, modelos de organização 
social e pol1tica, ou fatores tecnol6gicos. Entretanto, a fé cega 
nas forças de mercado ou da tecnologia, ou na benevolência e 
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eficiência do Estado, ou na capacidade de renovação de estruturas 
ou posturas valorativas, alêm de questionlvel, acaba negando tanto 
o problema demogrlfico quanto o ambiental e minimizando qualquer 
contribuição destes para·a agudização dos desequil!brios sociais e 
ambientais existentes. 

t fundamental destacar que todas essas perspectivas situam a 
problemltica população-ecologia a n1vel dos impactos do creaoiaento 
demogrãfico sobre o meio ambiente. Postula-se, neste trabalho, que 
a vari6vel demográfica de maior importancia para a definição da 
agenda ambiental no Brasil - e provavelmente de muitos pa1ses em 
desenvolvimento - diz respeito, não ao crescimento, senão à 
re4iatribui9&0 da população sobre o espaço. Nas pãginas a seguir, 
aborda-se essas duas vertentes da questão com o propósito de situar 
melhor a importância relativa que elas têm no contexto brasileiro. 

2.2 Blementoa para waa visão Brasileira 

Para desenvolver uma perspectiva brasileira sobre a relação 
população-meio ambiente, ê preciso situã-la dentro do contexto das 
tendências reais de evolução demográfica no pais. Ou seja, é 
preciso começar com um exame dos atuais padrões de crescimento e 
redistribuição populacional.3 

2.2.a. crescillento populacional no Brasil: explosão 4eaogrlfica ou 
transição 4emogrlfica tardia? 

Durante a maior parte de sua história, o Brasil apresentou 
taxas de mortalidade e de natalidade elevadas; o crescimento 
demográfico durante séculos era atribu1vel, em grande parte, à 
imigração. A mortalidade começou a cair lentamente nas Qltimas 
décadas do século 19 e apresentou um descenso mais abrupto a partir 
de 1930. Como a natalidade sõ começou a mostrar um descenso 
compar6vel várias décadas depois, o Brasil experimentou, particu 
larmente durante as décadas de 50 e 60, um ritmo de crescimento 
vegetativo acelerado (Tabela 1). A dimensão deste incremento era 
tal que passou a fazer parte do que se chamava, a n1vel mundial, de 
"explosão demográfica". 

3 Esta discussão é baseada em George Martine e José Alberto 
Magno de Carvalho - "Cenários demográficos para o século 21 e 
algumas implicações sociais", Planejamento e Pol1 ticas Piiblicas 
1(2) :61-91, IPEA, Rio de Janeiro, 1989; George Martine - "O mito da 
explosão demográfica", Ciência Hoje 9(51):28-35, Rio de Janeiro, 
1989; George Martine et alii- "Urbanização no Brasil: retros 
pectiva, componentes e perspectivas", Para a Dêcada de 90: 
Prioridades e Perspectivas de Políticas Piiblicas, 3:99-159, 
IPLAN/IPEA, Bras1lia, 1989. . 
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Tabela 1 

População Residente e Taxas de Crescimento. Brasil, 1940-2075. 

bo Popula9&o(final do per1o4o) Taza de creaciaento 

1940-50 51,941,767 2.35 

1950-60 70,070,457 3.04 

1960-70 93,139,037 2.89 

1970-80 119,002,706 2.48 

1980-90 1 145,895,695 2.06 

1990-2000 1 170,205,769 1.55 

2000-2075 1 265,458,500 0.59 
- - - - - - - F , og 

Nota1 Para dados projetados ver Martine e Carvalho (1989). 

Já no final da década de 60, porém, a natalidade no Brasil 
começou a declinar de forma inesperada. Inicialmente, a redução era 
suave mas, logo depois, passou a ser acentuada e generalizada. De 
fatb, a queda abrupta da fecundidade passou a ser comprovada em 
todas as regiões e setores sociais do Brasil. Consequentemente, a 
Taxa de Fecundidade Total (que, grosso modo, representa o nümero de 
filhos tidos por uma mulher de 50 anos, caso ela tivesse vivido os 
padrões correntes de fecundidade) caiu de 5,8 no per1odo 1960-70 
para 3,2 em 1980-90. Isto fez com a taxa de crescimento vegetativo 
tambem caísse, de 2,9% ao ano durante a década de 60 para 2,1% na 
de 80. Estima-se que a população deva crescer a uma taxa anual de 
1,6% até o fim do século e parar de crescer em torno do ano 2075 
(Tabela 1). 

Esta mudança radical, de . n1veis elevados de natalidade e 
mortalidade para n1veis baixos, (mudança esta chamada pelos 
especialistas de "transição demogrãfica") ainda não ficou clara 
mente registrada, nem pela opinião püblica, nem pelos policymakers. 
Hã basicamente duas razões para isso. Por um lado, o destaque e a 
publicidade dada à "explosão demogrãfica", durante mais de 30 anos, 
influenciou profundamente o pensamento de todos os setores sobre a 
questão populacional. Devido à força da propaganda em torno dessa 
ameaça, ficou dificil para o püblico entender e aceitar uma 
tendência radicalmente oposta à previsão catacl1smica predominante. 

Por outro, a inércia subjacente aos processos demográficos não 
permite uma fãcil apreensão de mudanças de curso nesta dinamica, 
por mais abruptos que elas sejam. Alterações, mesmo radicais, no 
comportamentó reprodutivo, não se registram facilmente por não- 

5 



especialistas. As pessoas não observam reduções significativas no 
nõmero de nascimentos, nem a olho nu, nem com o uso de dados 
estat1sticos. Isto porque o n'dmero de nascimentos que ocorrem em 
qualquer momento ê produto, nlo somente da taxa de fecundidade 
atual, mas também do ndmero e da idade das mulheres no perlodo 
reprodutivo. o tamanho e a composição desse grupo, por sua vez, 
refletem os padrões de fecundidade que ocorreram hã muitos anos. 
Como resultado, o ntimero de crianças nascidos a cada ano poderia 
atê continuar crescendo durante algum tempo, apesar de uma redução 
abrupta nas taxas de fecundidade. 

Apesar da sua falta de visibilidade, não hã düvida entre os 
especialistas que a queda da fecundidade no Brasil ê grande e 
irrevers1vel. De fato, representa a redução mais rápida jã 
verificada em pa1ses de dimensões continentais, à exceção da China. 
t da maior importância destacar que o atual descenso ê ta.o 
significativo que não seria alterado, na sua magnitude ou nas suas 
consequências, por campanhas de controle populacional, a menos que 
fossem adotadas medidas coercitivas do tipo aplicado na China; este 
gênero de ação não é defendido, nem pelos anti-natalistas mais 
ferrenhos no Brasil. 

Essas tendências recentes da variável fecundidade são de 
grande importância para a equação população-ambiente, por diversos 
motivos. Primeiro, se a população brasileira tivesse mantido o 
mes~o ritmo de crescimento observado na década de 60, ela chegaria 
no ano 2000 com 213 milhões de pessoas; com a queda da fecundidade, 
estima-se atualmente que, no fim do século, o Brasil terã uma 
população em torno de 170 mil (Tabela 1). Segundo, dada a inércia 
de processos demográficos anteriores, o pais deverã chegar aos 
meados do século 21 com uma população similar a dos EUA em 1990 (e 
não como a da Índia, conforme chegou a ser previsto). Terceiro, 
essa mesma inércia, conjugada à velocidade do descenso da fecundi 
dade, faz com que campanhas ou politicas anti-natalistas não afetem 
significativamente o curso do crescimento demogrãfico. 

A implicação prática destas considerações para a questão 
ecol6gica é que, mesmo em se adotando o paradigma malthusiano, não 
se poderia esperar. do controle populacional a capacidade de 
resolver, nem mesmo amenizar de forma significativa, os problemas 
ambientais brasileiros. 

2.2.b. Padrões 4• re4iatribui9io 4a popula9io 

O argumento central deste trabalho ê que a forma da questão 
demogrãfica incidir sobre o problema ambiental no Brasil estã mais 
relacionada com a utilização do espaço do que com o crescimento 
vegetativo. Por sua vez, a redistribuição espacial da população 
segue, grosso •odo, a dinâmica espacial das atividades produtivas, 
que se re-alocam no espaço em funçio·de fatores sobretudo econOmi 
cos. 
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Ao fazer uma retrospectiva da redistribuição espacial da 
populaç&o ocorrida durante os Qltimos 60 anos, dois processos 
concomitantes - e aparentemente contraditõrios - se destacam: a 
interiorização da população através da abertura de fronteiras 
agr1colas sucessivas e a concentração da populaçlo em cidades cada 
vez mais populosas. 4 Os mesmos ta tores alimentaram ambos os 
processos, isto ê, a combinaçlo de altas taxas de crescimento 
vegetativo com estruturas de produçlo agr!cola incapazes de reter 
a população, seja pela natureza arcaica das estruturas fundiAria e 
produtiva no campo, seja pelo modelo de modernização conservadora 
que foi adotado a partir de meados da década de 60. 

Com relação à expansão da fronteira, três grandes movimentos 
foram registrados nos Qltimos 60 anos: estes envolvem ondas 
sucessivas de migrações de origem e destino rurais para a Area 
centrada no Norte e Noroeste parariaense (incluindo partes de Santa 
Catarina, São Paulo e Mato Grosso), para a Faixa Central do pais 
(Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Maranhão), e para a Região 
Amazõnica. Nos dois primeiros casos, a migração absorvida pela 
fronteira representou, durante algum tempo, uma alternativa 
significativa para a migração de destino urbano. Ou seja, o 
processo de urbanização teria, sem dúvida, sido muito mais rãpido 
entre 1940 e 1970 se não fosse pela absorção de excedentes nas 
fronteiras do Paraná e da Faixa Central. 

A Fronteira Amazônica, porém, foi menos significativa, em 
termos nacionais, como destino alternativo da migração oriunda de 
ãreas agr !colas tradicionais. t claro que a migração para de 
terminadas ãreas amazõnicas, como Rondônia, foi intensa e, no todo, 
teve impactos ambientais significativos. Do ponto de vista 
demográfico nacional, porém, o número de migrantes efetivamente 
absorvidos em áreas rurais da região amazônica, na década de 70, 
foi pequeno em comparação à migração de destino urbano. Assim, 
estima-se em 400 mil o número de migrantes que se destinaram a 
areas rurais na Região Norte durante a década de 70; no mesmo 
per1odo, cerca de 16 milhões de migrantes saíram das ãreas rurais 
de todo o Pais para as cidades. 

Em contraste à importância declinante da fronteira agr1cola, 
o processo de urbanização vem assumindo dimensões crescentes 
através do tempo. Em 1940, o Brasil tinha apenas 51 cidades de mais 
de 20 mil habitantes; em 1990, estima-se que este número já chegava 
a 485. Conforme pode ser visto na Tabela 2, a população residente 

4 Ver George Martine - "Internal migrations in Brazil", in 
C.B.Nam, W.J.Serow and D.F.Sly, (eds.) International Handbook on 
Internal Higration, Greenwood Press, Inc. Westport, 1990, p. 31-46; 
Donald Sawyer - "Urbanização da fronteira agricola no Brasil", in 
Lena Lavinas, (ed.) A Urbanizaçao da Fronteira, Rio de Janeiro, 
Publipur, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1987, p.43-57. 
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•• localidades deste forte passou de 8,03 milhões•• 1940 para 
61,85 milhões em 1980. 

Tabela 2 

Populaçlo em Localidades com Mais de 20,000 Habitantes e 
Ntlmero de Localidades. Brasil, 1940 a 1980. 

Ano INbaero 4• Popula9lo - Popula9lo - 
locali4a4ea coa locali4a4ea coa outros locai• 
aai• 4• 20,000 aaia 4• 20,000 • ir••• 

babitantea habitante• rurais 
. 

1940 50 8,035,661 33,200,654 

1950 82 12,597,266 39,347,131 

1960 148 2-2,852,865 46,835,439 

1970 246 ·37, 253,718 55,885,359 

1980 393 61,852,180 57,150,526 - - . 
I g 

Apesar da multiplicação do número de cidades, o padrão 
predominante de redistribuição populacional é constitu1do, na 
atualidade, pela concentração crescente em grandes megal6poles; na 
década de 70, por exemplo, as 10 maiores cidades tiveram um 
crescimento total equivalente a 42% do aumento populacional· do 
pais. Três cidades absorveram um incremento populacional equiva 
lente a 271 desse aumento total. Para se ter uma idéia comparativa 
do que isto significa, basta ver que o munic1pio de São Paulo, 
sozinho, teve, durante a década de 70, um crescimento comparável ao 
da Região Norte como um todo. 

No momento, o fenômeno mais importante com relação à distri 
buição espacial da população no Brasil diz respeito à convergência 
dos dois padrões tradicionais em um s6 - a concentração urbana. A 
fronteira agr1cola tem perdido importância como alternativa para 
absorver fluxos migratõrios. Por um lado, a migração total 
absorvida na fronteira é desprez1vel, comparada com os fluxos de 
destino urbano; inclusive, o crescimento urbano é mais importante 
do que o rural nas próprias regiões de fronteira. Por outro, uma 
proporção cada vez maior da população total do pais reside em 
cidades cada vez maiores, particularmente na Região Centro-Sul. 

5 De acordo com a definição oficial de urbano, isto ê, a 
população residente em sedes de munic1pios ou distritos, estima-se 
que 741 da população podia ser considerada "urbana" em 19~0. 
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Esta tendência principal do atual processo de redistribuiçlo, 
envolvendo a concentraçlo progressiva da populaçlo reflete, por aua 
vez, o processo de concentração espacial de atividades econOmicas 
no pais. Historicamente, a ocupaçlo das diversas regiões brasilei 
ras, em consequência da independência espacial dos seus vArios 
ciclos econOmicos, foi sempre caracterizada por saltos e desconti 
nuidades; disto resultou a proliferação de ndcleos de adensamento 
populacional esparsos e desconectados em muitos pontos do territõ 
rio nacional. Porém, ao longo deste século, a regilo polarizada 
pela capital de Slo Paulo tem exercido uma influência integradora 
através da dominação e unificação progressiva do mercado nacional; 
neste processo, a região veio assumindo, atê 1970, uma importAncia 
crescente na produção global do pais. Isto, apesar de pol1ticas 
explicitas de desenvolvimento regional que, nas dltimas décadas, 
tentaram sistematicamente descon~entrar a atividade econOmica, 
inclusive industrial, para regiões mais distantes.6 

No per1odo põs-1970, têm havido sinais aparentes de descon 
centração industrial no sentido de que uma proporção crescente de 
novas indústrias estão se localizando a uma distância maior da R.M. 
de São Paulo, inclusive em outros estados. Entretanto, esse 
movimento não deve ser interpretado como uma redução do processo de 
concentração, senão como uma ampliação do perímetro de influência 
do polo dominante. Não se trata, portanto, de uma desconcentração 
pura e simples, senão de uma "desconcentração concentrada" que, na 
realidade, amplia a força do polo dominante. 

Para os efeitos de avaliar a natureza e os impactos da relação 
entre população e meio ambiente, o importante ê destacar que•os 
movimentos populacionais acompanham, grosso modo, o processo de 
concentração de atividades econõmicas mais dinâmicas. Embora possa 
haver uma certa defasagem entre concentração de atividades numa 
determinada sub-região e aceleração do seu crescimento demogrlfico 
hã, no geral, uma correlação muito forte entre os dois processos. 
Em suma, uma proporção crescente da população total acaba se 
congregando em torno das regiões mais dinâmicas do pais. 

No futuro, ê de se esperar que esta tendência à concentração 
de atividades econõmicas e de população se acentue cada vez mais. 
De fato, ê provável que as profundas transformações ocorridas no 
mundo, durante a década de 80, condicionem e definam as alterna 
tivas de desenvolvimento econômico no pais. No horizonte temporal 
previs1vel, ê de se esperar um fortalecimento progressivo da 
economia de mercado, tornando-a mais integrada e dependente da 
economia mundial. Neste cenãrio, a presença do Estado no processo 

6 Para uma discussão dos processos de concentração e descon 
centração no Brasil, ver George Martine e Clélio Campolina Diniz - 
"Concentração econOmica e demogrãfica noBrasil:inversão recente de 
padrões histõricos", Revista de Economia Política, São Paulo, (no 
prelo). 
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produtivo e na orientação da atividade econõmica fatalmente tende 
a se reduzir. 

Dentro desta 16gica, parece inevitãvel que o pais passe a 
apresentar formas e localizações de atividades econômicas deter 
minadas, crescentemente, pela 16gica do mercado. A atuação expli 
cita do Estado sempre tem procurado promover a desconcentração. 
Embora não tenha sido muito eficaz nesse esforço, o setor pdblico 
tem contribuido para o retardamento da concentração. Mas o custo 
econômico de pol1ticas regionais compensatõrias tem sido elevado e, 
na atual conjuntura, elas dificilmente poderão ser mantidas. Sendo 
assim, a expansão de atividades econômicas deverã ser feita em 
ãreas e localidades que apresentam maiores vantagens comparativas; 
isto equivale a dizer que o polo dominado pela RM de São Paulo 
tenderã a concentrar uma parcela crescente da atividade econômica 
do pa1s. 

Na medida em que esta região dominante se desenvolve e se 
torna funcionalmente integrada, as possibilidades de outras regiões 
se desenvolverem no mesmo n1vel e com as mesmas caracter1sticas 
ficam mais reduzidas. As regiões periféricas deverão explorar, 
sobretudo, as vantagens comparativas de determinadas sub-áreas e os 
recursos naturais nelas existentes. 

Finalmente, deve se observar que a pr6pria dinâmica dos 
processos demográficos servirá para concentrar ainda mais a 
população em espaços já densamente povoados. No passado, uma parte 
significativa, ou mesmo preponderante, do crescimento urbano era 
atribuível à migração, mesmo durante os periodos de maior cresci 
mento vegetativo da população; a população rural era majoritária e, 
portanto, o êxodo rural volumoso tinha um papel significativo no 
ritmo de expansão das cidades. Hoje, as migrações de origem rural 
estão diminuindo; mais importante ainda, a própria magnitude da 
massa populacional urbana faz com que as cidades sejam mais 
afetadas por seu próprio crescimento vegetativo, apesar do declínio 
da fecundidade, do que pela migração. 

Pelas mesmas razões, as cidades maiores tendem a apresentar 
aumentos populacionais absolutos muito expressivos, apesar de suas 
taxas de fecundidade mais baixas, devido ao tamanho da sua massa 
populacional; assim, um crescimento de 2% ao ano na Região 
Metropolitana de São.Paulo na década de 80 significaria um aumento 
populacional três vezes maior que um crescimento de 5% ao ano na 
Região Metropolitana de curitiba. Ou seja, a necessidade da 
concentração, por razões econômicas, se junta a uma inevitabilidade 
demogrãf ica, determinada pela natureza dos processos de crescimento 
populacional. É extremamente importante ter consciência das 
implicações dessa dinâmica dos grandes centros urbanos para a 
formulação de pol1ticas na ãrea ambiental. 
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2.2.c. Significado doa padrões demogrlficos para a agenda ambiental 
brasileira 

A anãlise dos padrões de crescimento da população brasileira, 
feita acima. sugere as seguintes conclusões: 

1) o Brasil jã se encontra em uma fase adiantada da transição 
demogrãfica; 

2) alterações significativas no atual padrão de queda da 
fecundidade sõ ocorreriam através de medidas coercitivas 
consideradas inaceitãveis pela sociedade; e, 

3) a dimensão, os padrões de crescimento e a composição futura 
da população brasileira jã estão, em grande parte, determina 
dos pela inércia da dinâmica econômica e demogrãfica em curso. 

Para a questão ecolôgica, isto significa que as melhorias a 
serem obtidas na equação população-ambiente vão depender, não do 
controle populacional, senão de mudanças na forma de utilização de 
recursos. 

Por outro lado, o exame dos padrões recentes de redistribuição 
espacial da população demonstra que o Brasil jã é um pais urbano, 
cuja população se encontra bastante concentrada, particularmente 
dentro da região de maior dinamismo econômico. Esta concentração é 
consequente com os padrões atuais e futuros de espacialização de 
atividades econômicas. Neste cenârio de convergência progressiva de 
atividades econômicas e de população sobre o mesmo espaço, as 
questões sociais e ambientais de maior significado para a população 
brasileira necessariamente vão se concentrar onde existe maior 
densidade econômica e demográfica. Entretanto, esta constatação 
geral não implica que outras regiões não venham a apresentar 
crescimento demogrâfico, .nem venham a deixar de gerar problemas 
ecológicos da maior urgência: como ignorar, por exemplo, os 
problemas ambientais criados pela invasão da Amazônia ou pelo 
inchamento de cidades nordestinas? 

A õtica populacional, portanto, implica duas dimensões 
anal1ticas diferentes do ponto de vista da preocupação ambiental, 
ambas relacionadas com a utilização do espaço: 

1) A primeira, que enfatizamos aqui, é constitu1da pela 
concentração progressiva da população brasileira em cidades 
e, em cidades cada vez maiores; este adensamento urbano ocorre 
em todas as regiões do pais e produz problemas ambientais de 
natureza, consequências, e soluções anâlogas em todas elas; 

2) A segunda reflete a distribuição espacial desigual, tanto 
de recursos naturais, quanto das atividades econômicas 
empreendidas pelo homem segundo diversas formas de organiza 
ção. 
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A sobreposição destas duas dimensões implica graus diferentes 
de intensidade dos problemas ambientais em suas especificidades 
regionais. 

Sem pretender esgotar o tema, alguns aspectos da problemãtica 
ambiental ordenados em torno destas duas categorias podem ser 
citados a titulo de ilustração. 

i) Urbanização, metropolização e ambiente 

É plausivel argumentar que o conjunto dos problemas ambien 
tais sofridos pela população residente nas cidades brasileiras jã 
constitui o segmento mais significativo da agenda ambiental 
brasileira. ou seja, as questões ambientais que afetam mais 
diretamente o quotidiano da maioria da população brasileira deverão 
ser resolvidas no âmbito de espaços urbanos construidos ou em 
construção, e não em espaços naturais ou basicamente intocados. 

Os problemas ambientais das cidades brasileiras se derivam 
basicamente de duas ordens de determinantes. Por um lado, existem 
problemas ambientais resultantes da concentração da pobreza nas 
cidades, particularmente as de grande porte; são problemas s6cio 
ambientais onde as consequências da pobreza, que caracteriza uma 
grande parcela da população brasileira, se confundem com as 
consequências da degradação ambiental. Por outro lado, encontram-se 
os problemas causados pela concentração das atividades econômicas, 
particularmente as do setor industrial, nas localidades urbanas; 
esta classe de dificuldades é, evidentemente, diferenciada de 
acordo com a natureza e a intensidade da atividade econômica em 
diferentes regiões do pais. 

Embora esta segunda classe de problemas ambientais possa 
afetar todos os segmentos sociais residentes em uma determinada 
localidade onde haja degradação ambiental de origem industrial, 
eles costumam afetá-los diferencialmente, sendo as consequências 
mais agudas justamente nos setores mais pobres. ou seja, a 
probabilidade de que os setores populacionais de menor renda 
estejam residindo em áreas de solo e ares insalubres, trabalhando 
em ambientes insalubres, comendo alimentos deteriorados e bebendo 
água contaminada por dejetos industriais é muito mais elevada. 

Sem pretensões de esgotar . a lista destes dois tipos de 
problemas ambientais urbanos, algumas de suas caracter1sticas são 
discutidas ou citadas, a seguir, a titulo de ilustração. 

Infelizmente, existem poucas informações confiáveis a respeito 
dos diferentes tipos, graus e condições de insalubridade. Uma das 
exceç6es vem dos dados coletados pela PNAD a respeito da adequação 
da situação de saneamento de cada domicilio. De acordo com essa 
fonte, 35% dos domic1lios urbanos do pais, em 1988, podiam ser 
considerados "inadequados" neste particular. Apesar deste indicador 
ter registrado melhorias significativas durante a década de ao, ele 
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continua muito elevado. Pior, como os domic1lios mais pobres 
abrigam um nwnero maior de pessoas, inclusive de crianças, a 
porcentagem da população total que reside em domic1lios inadequados 
alcança 441, e a porcentagem de crianças menores de 6 anos nesse 
tipo de habitação ê de 451 (Tabela 3). 

Tabela 3 

Percentagem de Domicilios, População e Menores de 6 Anos 
Residindo em Condições Sanitárias Inadequadas l. 

Brasil, Regiões Norte e Nordeste, Áreas Urbanas, 1981 e 1988. 

Ano Domicilios População Menores 4e, anos 

Brasil 

1981 43.5 53.2 54.3 

1988 34.9 43.9 44.7 

llordesta 

1981 73.0 76.2 77.5 

1988 68.9 72.6 74.2 

Norte . 
1981 65.6 71. 3 74.9 

1988 52.8 58.7 62.4 
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Amostra-at>omicilio PNAO. 

Nota1 São considerados como inadequados os domicilies que não 
dispõem de rede geral de esgoto ou fossa séptica e/ou rede 
geral de água com canalização interna. 

Estas cifras, evidentemente, têm diferenciais acentuados por 
região: no Nordeste, 69% de todos os domicilies urbanos, abrigando 
73% da população, são considerados inadequados; na Região Norte, 
estas cifras atingem a 53 e 59%, respectivamente. A n1vel das 
Regiões Metropolitanas, observam~se tambem diferenças significati 
vas entre as do Centro-Sul e do Norte-Nordeste em termos do 
abastecimento d' água, instalações sanitárias e precariedade de 
materiais de construção. 

Embora não haja espaço aqui para discutir as implicações de 
44% da população urbana estar residindo em condições domiciliares 
inadequadas do ponto de vista de saneamento, é claro que elas são 
significativas. Muitos problemas de saüde estão reconhecidamente 
ligados à qualidade da água e à qualidade da instalação sanitária. 
Tanto é assim que a mortalidade infantil também experimentou 
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melhorias significativas durante a década de ao, passando de 76 
por mil em 1980 para 51 por mil em 1987.7 o mais interessante é 
que este avanço ocorreu apesar da gravidade e duração da crise 
econOmica. Embora outros fatores, tais como as campanhas de 
aleitamento materno, tiveram influência, não hã dúvida que os 
avanços na ãrea de saneamento, onde a proporção da população 
residente em domic1lios inadequados baixou de 53 para 44%, teve uma 
forte influência. 

As estat1sticas referentes à adequação residencial apenas 
afloram a questão de salubridade do meio ambiente urbano. Para 
completar o quadro, seriam necessárias informações a respeito da 
adequação do lugar de trabalho, da vizinhança e da localidade ou 
sub-região em termos da poluição do ar, da ãgua e do solo. Uma 
questão que se torna mais aguda a cada ano ê o impacto da con 
centração urbana para a frequência e a nocividade das enchentes. 
Sem dúvida, o desmatamento, o assoreamento dos rios, a eliminação 
de barreiras naturais, as derrubadas em declives e encostas, 
produzidos pela concentração econômica e demogrãfica e pela 
especulação imobiliãria, têm provocado cataclismos "naturais" de 
gravidade crescente. É urgente fazer um levantamento da relação 
entre concentração e enchentes e as poss1veis formas de prevenção 
destas tragédias. 

Em vista da discussão anterior a respeito da inevitabilidade 
do processo de concentração de atividades e de população, seria 
também interessante obter informações a respeito das respectivas 
condições sanitárias de ãreas centrais e periféricas em torno das 
maiores metr6poles. Em particular, as repercussões ambientais do 
processo de desconcentração industrial, para a periferia do polo 
dominante, mencionado anteriormente, precisariam ser melhor 
conhecidas. Considerando que certos empresârios optam por construir 
suas novas instalações industriais longe da RM de São Paulo, 
justamente para fugir aos controles da CETESB, 8 as implicações 
desse processo podem ser particularmente danosas para as novas 
regiões industriais. 

iil A regionalização da relação população-ambiente 

Dada a dimensão do territ6rio nacional, a diversidade de 
padrões de desenvolvimento nas suas diversas regiões e a variedade 
de problemas sócio-ambientais · em cada uma, não deixa de ser 
problemá.tico falar de um nproblema ambiental brasileiro", em geral. 
Apenas para efeitos de ilustrar a necessidade de um mapeamento 

7 Ver Ana Amélia Camarano e Kaizo Beltrão - Brasil: uma 
abordagem das questões relacionadas à sua população, (Versão 
Preliminar) ABEP/FNUAP, 1991, (mimeo). 

8 Dados de uma pesquisa de campo realizada por Clélio 
Campolina Diniz (não-publicada). 
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ambiental, dividimos o pais em 4 grandes blocos; a Amazônia, o 
Nordeste-Leste, o Centro-Oeste, e o Sul-Sudeste. Embora cometa 
enormes simplificações, essa classificação pelo menos demonstra a 
necessidade do exame das especificidades regionais.9 

No âmbito ecol6gico, é 6bvio que a Amazônia tem sido objeto de 
maior atenção e, portanto, sua problemática ambiental, pelo menos 
no que diz respeito ao desmatamento e aos provãveis impactos deste 
sobre o efeito estufa e a perda de biodiversidade, tem recebido o 
maior destaque, dispensando sua discussão aqui. Também conhecidos 
são os problemas produzidos pelo garimpo, particularmente no que 
diz respeito à utilização de mercúrio, e o forte recrudescimento da 
malária em áreas de garimpo e colonização. Menos comentados são os 
problemas ambientais causados pelo crescimento urbano acelerado e 
desordenado. Hoje, 61% da. população da Região Norte vive em 
localidades urbanas, uma parcela significativa dela nas periferias 
de Belém, Manaus e outros capitais, onde os problemas de saneamento 
são frequentemente graves. 

As Regiões Nordeste-Leste apresentam um ritmo de urbanização 
bem mais lento que o resto do pais e contêm mais da metade da 
população rural do total do Pais. A estrutura fundiária arcãica e 
as condições climáticas desfavoráveis em grande parte dessa região 
colocam parcela importante da sua população na categoria de 
ºreserva de pobreza", onde a interação entre pobreza e degradação 
ambiental promove novos ciclos continues de pobreza e degradação na 
busca de sobrevivência. Várias incursões de atividades "modernas" 
sobre a natureza da região têm constituido uma ameaça para o seu 
ecossistema: é o caso das atividades nos setores de petroquímica, 
reflorestamento, irrigação, exploração de salinas, pesca industria 
lizada e outras. 

Por outro lado, a região também conta com três cidades 
metropolitanas e várias outras capitais que, pelo fato de apres 
entarem uma fecundidade mais elevada do que as do Centro-Sul, e por 
ainda atrairem migrantes de origem rural da região, deverão ter um 
crescimento mais acelerado que o resto do pais. Considerando o grau 
de pobreza em que já vive essa população e a falta de infra 
estrutura das cidades, seu crescimento acentuado exigirá atenções 
particulares do poder público. 

A Região Centro-Oeste aparentemente apresenta menos problemas 
ambientais por ter uma densidade demográfica mais reduzida. 
Entretanto, duas aglomerações "planejadas", Bras1lia e Goiânia, já 
mostram sinais de problemas ambientais decorrentes do crescimento 
desenfreado. Além disso, a expansão da monocultura sobre grandes 
extensões dos Cerrados já estã causando erosão, lixiviação, 

9 Esta regionalização é baseada em George Martine - A Questão 
Populacional no Brasil : Elementos para a Agenda da Fundação 
HacArthur, documento de trabalho, Bras1lia, ISPN, 1991, (mimeo). 
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poluição dos rios, envenenamento dos alimentos e outros males que, 
mesmo sem serem espec1f icos aos Cerrados, podem ser particularmente 
nocivos nesta região de solos mais frãgeis. Finalmente, a intensi 
ficação da ocupação dõ centro-Oeste tem contribu1do para a 
degradação de uma das grandes reservas ecológicas naturais do 
Brasil - o Pantanal. Os perigos advêm principalmente da agricultu 
ra, do garimpo, da caça e das usinas alcooleiras. 

Apesar da gravidade dos problemas ambientais encontrados em 
outras regiões, a Região centro-Sul congrega as questões mais 
significativas na agenda ambiental brasileira, devido à concentra 
ção progressiva das atividades econômicas al1. A região industria 
lizada do Centro-Sul jã domina mais de 80% da produção total nos 
setores industriais e de serviços, e contêm cerca de 60% da 
população do pais; obviamente, esta concentração se reflete em 
fortes impactos ambientais. 

como não hã uma preocupação mundial com os efeitos da 
degradação eco16gica nessa região sobre a situação ambiental 
global, o Centro-Sul não tem detonado o mesmo interesse entre 
ecologistas internacionais e, consequentemente, na opinião pública 
nacional, que a Amazônia. Na realidade, os problemas ambientais do 
Centro-Sul, na sua origem e na sua forma, acabam sendo bastante 
parecidos com os problemas ambientais sofridos pelos pa1ses 
desenvolvidos há algumas décadas, e com os problemas atuais de 
alguns pa!ses do Leste da Europa . . 

A lista desses problemas é tipicamente urbano-industrial: a 
poluição do ar e da âgua pelas indústrias de transformação e de 
processamento, assim como pelos gases provenientes do fluxo intenso 
de veiculos; a precariedade dos serviços de ãgua, lixo e esgotos; 
o crescimento desenfreado de favelas, cortiços e invasões, assim 
como de sua insalubridade; o aumento na ocorrência e gravidade de 
enchentes devido ao desmatamento e ao adensamento demográfico; a 
poluição da âgua, da terra e dos alimentos devido à utilização de 
doses maciças de agrotóxicos na agricultura com o intui to de 
aumentar a produtividade e assim fazer frente à demanda crescente; 
a destruição produzida pela mine;ação a céu aberto em pleno coração 
de certas cidades, e assim por diante. 

Sem pretensões de esgotar a lista dos problemas ambientais que 
caracterizam as diferentes regiões brasileiras, este breve relato 
permite ilustrar, tanto a variedade de formas em que interagem as 
variáveis demográficas e ecológicas no Brasil, como as especifici 
dades das questões regionais. Sem negar a importância da dimensão 
demográfica na determinação e na eventual solução destes problemas 
ambientais diferenciados, essa discussão releva a necessidade de 
analisar a relação população-ambiente dentro de um contexto mais 
amplo e, ao mesmo tempo, mais desagregado. 
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3. Diacuaaio: Pa4r6•• 4• Desenvolviaento, Politicaa Aml>ientai• • 
Participa9lo 

A visão nêo-malthusiana da relação entre população e meio 
ambiente ê atraente porque reduz uma questão extremamente complexa 
a uma causalidade unidimensional e sugere uma solução relativamente 
indolor - o controle populacional - que não ameaça as estruturas, 
os privilégios ou os interesses dominantes. Entretanto, a realidade 
brasileira exige uma interpretação mais elaborada que, sem negar a 
importância do crescimento populacional para a conformação da 
problemática s6cio-ambiental, situe essa problemática dentro do 
contexto do processo de redistribuição espacial - tanto da 
atividade econômica como de população. 

Uma vez redefinidos o teor e o locus da questão ambiental em 
função da inevitabilidade de concentração da atividade produtiva e 
da população, a questão mais crucial é: como conciliar as necessi 
dades de crescimento econômico com o bem-estar s6cio-ambiental? 
Esse problema não é fãcil de resolver: o modelo tecnol6gico 
dispon1vel atualmente, e no futuro previs1vel, não é um modelo 
ecologicamente neutro ou "limpo". Evitar a degradação ambiental, 
particularmente na setor industrial, implica em algum custo que 
deverá, ou reduzir as margens de lucro, ou ser repassado ao 
consumidor. Portanto, ê fácil justificar a postergação da preocupa 
ção ambiental - como aliás vem senda postergada a preocupação 
social - a titulo de beneficiar o "desenvolvimento" • . 

Na realidade, esse trade-off entre crescimento e bem-estar 
sócio-ambiental ê apenas parcial; medidas visando a melhoria de 
condições de saúde, de saneamento, de transporte e de educação da 
população podem ser justificáveis até numa perspectiva econômica de 
médio ou longo prazo. Entretanto, medidas objetivando impedir a 
degradação física do meio ambiente através de controles sobre a 
poluição industrial da ãgua, do solo e do ar costumam ter um custo 
elevado e não claramente ressarcível. Este problema é evidentemente 
mais agudo em condições de capitalismo selvagem, onde impera a 
estratégia da ave de rapina e do lucro maior no menor tempo 
possivel, do que no capitalismo·_moderno. 

Outra questão correlata é que o _desenvolvimento, isto ê, o 
crescimento econômico com redist~ibuição, tende, ceteris paribus, 
a aumentar os problemas ambientais. Ou seja, o aumento da capaci 
dade acquisitiva de setores crescentes da população pode constituir 
um fator re-alimentador da expansão capitalista mas, ao mesmo 
tempo, o aumento do consumo implica em maior pressão sobre os 
recursos existentes. Da1, a necessidade de que, pari passu com o 
crescimento econômico, aumentem a preocupação e o controle 
ambiental. 

Como fomentar o desenvolvimento de uma consciência ecol6gica 
que procure conciliar crescimento com bem-estar s6cio-ambiental? 
Evidentemente, esta consciência faz parte de um elenco mais amplo 
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de responsabilidades e obrigações que sõ uma cidadania responsãvel 
faz valer. Seria utõpico imaginar que os segmentos empresariais de 
uma sociedade capitalista, que ainda hoje procura se livrar de seu 
carãter cartorial ou selvagem, viessem a tomar a iniciativa de 
ações custosas visando a redução dos efeitos poluidores de 
atividades produtivas. Por outro lado, os responsáveis por 
pol1ticas p~blicas, em distintas esferas espaciais, tendem a ser 
mais preocupados em atrair e reter empreendimentos geradores de 
empregos e tributos do que em impor restrições inspiradas em 
preocupações ambientais que podem lhes parecer nebulosas. 

Em suma, as questões ambientais não são passiveis de serem 
promovidas espontaneamente nem pelas forças de mercado nem pela 
tecnocracia, a menos que haja uma forte pressão da sociedade civil 
capaz de exigir a conciliação de preocupações ambientais com o 
desenvolvimento econômico. Em todas as etapas do processo produti 
vo, existem opções entre atividades, técnicas, procedimentos e 
tecnologias que favorecem maior ou menor concentração de renda e 
maior ou menor degradação do meio ambiente. Ou seja, as transforma 
ções no processo produtivo podem ter impactos sociais e ambientais 
de qualidade variãvel, dependendo de como forem encaminhadas. Esse 
encaminhamento depende da capacidade de organização de diferentes 
segmentos sociais em defesa dos seus próprios interesses. Por outro 
lado, precisa ser fundamentado em posturas viãveis ou negociáveis, 
assim como em informações tecnicamente sustentâveis. Nesse 
contexto, a pressão de movimentos populares organizados em defesa 
dos· seus interesses soc.í e í.s', econômicos, políticos e ambientais 
constitui o ün.í.co impecilho real a um crescimento predat6rio e 
concentrador. 
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