
País tem as cidades mais desiguais do mundo  
 
As cidades brasileiras têm hoje as maiores desigualdades de distribuição de renda no mundo, 
num nível socialmente desestabilizador e economicamente insustentável. A constatação é do 
relatório "Estado das Cidades no Mundo 2008/2009", divulgado pela Agência das Nações 
Unidas para a Habitação. A entidade utiliza o coeficiente Gini, normalmente usado para medir 
desigualdade em nível nacional, para calcular as disparidades nas zonas urbanas, em rápida 
expansão em todo o mundo.   
 
O relatório conclui que Goiânia (GO) é a cidade campeã mundial da desigualdade, seguida de 
Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo, além de Bogotá, capital da Colômbia, todas 
com coeficientes considerados extremamente altos para os padrões internacionais. Rio de 
Janeiro e Curitiba aparecem logo a seguir.   
 
De acordo com o estudo, 29% da população urbana do país vivia em condições de favelas em 
2005 com o percentual chegando a 40% na capital carioca, sofrendo com falta de saneamento 
básico, áreas muito pequenas, insegurança etc.  
 
A ONU aponta causas estruturais para o nível de desigualdade no país, mas também políticas 
inovadoras de governos de esquerda. Diz que, "surpreendentemente", processos democráticos 
que envolvem a participação popular, e onde grupos de mais baixa renda têm a capacidade de 
influenciar instituições e políticas, podem ter aumentado o problema, por não serem adaptados 
à situação local. Dá como exemplo a área metropolitana de Porto Alegre, onde diz que o nível 
de desigualdade aumentou entre 1991-2000. Para Eduardo López Moreno, principal autor do 
relatório, a desigualdade poderia ter sido ainda maior sem o modelo de participação popular.   
 
Uma das teses do relatório indica que o melhor para as cidades é que tenham prefeitos que 
possam trabalhar em boa parceria com os governos estadual e federal, para definir não apenas 
estratégias, como ter realmente acesso a recursos para investimento. Atualmente, metade da 
população mundial já vive nas cidades e esse índice pode chegar a 70% em 2040.   
 
Na América Latina, 70% da população já vive na zona urbana, mas a urbanização aumenta 
mais nas pequenas cidades. Outra característica da região é que o crescimento urbano é 
frequentemente resultado de pessoas mudando de uma cidade para outra, e não da área rural 
para a urbana. São Paulo, hoje a quarta megacidade do planeta, com 18, 8 milhões de 
habitantes, pode chegar a ter 21,5 milhões em 2025, pelas projeções das Nações Unidas.   
 
Para dar uma idéia dos riscos ambientais com o inchaço das cidades, se nada for feito, a 
entidade atribui 58 mil mortes prematuras por ano à poluição do ar na área urbana na America 
Latina. O custo dos prejuízos causados pelas emissões teria sido de 0,5% do PIB em 2004.   
 
O consumo de energia é outra preocupação da ONU. No Rio de Janeiro, chega a 15% a fatia da 
renda familiar usada pela população de baixa renda do Rio de Janeiro para pagar a conta de 
luz. O estudo nota que o aumento na emissão de gases de efeito estufa nas grandes cidades 
está mais relacionado ao consumo local do que à urbanização. Uma megacidade como São 
Paulo produz 10% das emissões de San Diego, nos EUA, mesmo se a cidade americana é três 
vezes menor que a capital paulista. Comparativamente, as emissões na America Latina são de 
1,97 tonelada per capita, comparado a 11 toneladas nos países ricos.   
 
A agência das Nações Unidas alerta também para o perigo da elevação do nível do mar, ainda 
mais que grande parte das populações vive próxima costa. No Brasil, correm risco os 
municípios de Fortaleza, Belém, Recife, Salvador e Rio de Janeiro.   
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A4. 


