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• Metropolização: processo de formação socioespacial; configuração de 
um território ampliado, a partir de uma cidade-núcleo, em que se 
compartilha um conjunto de funções de interesse comum.

– Diversas abordagens sobre o processo: Espaço de fluxos 
(Castells); World Cities (Peter Hall); Global Cities (Sassen); City 
Region (Allen Scott – Storper – Soja); Pierre Veltz; M. Santos; etc.

– Alguns consensos sobre o fato: reconhecimento generalizado da 
existência de algumas metrópoles: Nova Iorque, Londres e Paris, 
assim como São Paulo e Rio de Janeiro, entre outras.

Especificidades da questão metropolitana no Brasil: 
Metrópoles ≠ RMs (Regiões Metropolitanas)

Apresentação: questões 
metropolitanas



• Institucionalização de instâncias de gestão metropolitana: 

– Constituição legal de RMs;

– Reconhecimento jurídico-institucional  que permite a adoção de 
soluções de gestão de funções públicas de interesse comum?

– Reconhecimento relacionado à projetos de desenvolvimento 
regional e nacional?

Quais RMs constituem efetivamente metrópoles hoje no Brasil?

Descolamento no caso brasileiro:
Metrópoles que não são RMs X RMs sem metrópoles

Constituição das RMs no Brasil



Cenário Atual

•Com a Constituição Federal de 1988: Tensões descentralização x 
federalismo: problemas de coordenação vertical e horizontal entre os 
níveis de governo;

•Na questão metropolitana, superposição de atribuições:

 União: elabora e executa planos regionais de gestão do território e 
de desenvolvimento, define diretrizes de desenvolvimento urbano, 

 Estados: instituição e gestão das RMs;
 Municípios: gestão e regulação do uso do solo.

•Desarticulação do Sistema de RMs criado a partir de 1973;

•Falta de regulação sobre as funções públicas de interesse comum.

Constituição das RMs no Brasil



• Ausência de normativas nacionais/federais: perda de importância do 
papel estratégico das RMs para o desenvolvimento do país?

• Gestão metropolitana não mobiliza lutas sociais e se identifica com o 
planejamento tecnocrático e autoritário, em contraste com os 
desdobramentos da política urbana => Estatuto da Cidade: valorização 
do “urbano”, cidade como conceito atrelado a município.

Valorização da esfera municipal, desvalorização dos estados-
membros e falhas de articulação entre as esferas do governo

Desarticulação e enfraquecimento da questão metropolitana

Constituição das RMs no Brasil



Atualmente no Brasil...

• 37 RMs e 3 RIDEs. (Feira de Santana – junho de 2011)
• Ao menos 27 interpretações, soluções, arranjos e omissões no que diz 

respeito à gestão metropolitana;
• RMs heterogêneas em termos de composição, tipologia e perfil, e 

pluralidade de critérios para instituição e gestão metropolitana.

Fragmentação institucional da gestão metropolitana

• Parcial: 10 Sistemas de Gestão Metropolitanas previstos em lei;
• 16 Conselhos Metropolitanos: “democracia do espetáculo”, todos 

com forte peso dos agentes públicos e políticos (estaduais e da capital).

Constituição das RMs no Brasil



RMs 
sem metrópoles

Esvaziamento e fragilização da questão metropolitana com pouca 
resistência da opinião pública

Metropolização institucional X processo de formação de 
metrópoles

• Territórios institucionalmente muito distintos;
• Criação e implementação por meio de práticas e motivações que:

 não guardam, necessariamente, relação com o processo de 
formação das metrópoles; 

 não refletem políticas ou estratégias de desenvolvimento territorial 
(seja no plano nacional, estadual ou regional);

 não se atrelam à gestão das funções públicas de interesse comum, 
que não configuram serviços urbanos.



Painel comparativo do quadro 
jurídico das RMs nos Estados

UF

Criação/ 
instituição ou 
composição das 

RMs

Definição das 
funções 

públicas de 
interesse 
comum

Instituição de 
sistema de 
gestão

Criação de 
conselho(s) 
específico(s)

Criação de 
fundo 

específico

AC ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
AL Sim Sim ‐ Sim ‐
AM Sim Sim Sim Sim Prevê
AP Sim ‐ ‐ ‐ ‐
BA Sim ‐ ‐ ‐ ‐
CE Sim Sim Sim Sim Sim
ES Sim Sim Sim Sim Sim
GO Sim Sim ‐ Sim ‐
MA Sim Sim Sim Sim Sim
MG Sim Sim Sim Sim Sim
MS Sim ‐ Prevê Prevê Prevê
MT Sim Sim Sim Sim Sim
PA Sim ‐ ‐ Sim Sim
PB Sim ‐ Sim Sim ‐
PE Sim Sim Sim Sim Sim

PI Sim, o poder de 
instituir ‐ ‐ ‐ ‐

PR Sim Sim Sim Sim Sim
RJ Sim Sim ‐ Sim ‐
RN Sim Sim ‐ Sim ‐

RO Sim, o poder de 
instituir ‐ ‐ ‐ ‐

RR ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
RS Sim Revogada ‐ Sim ‐
SC Sim Sim ‐ ‐ ‐
SE Sim Sim ‐ ‐ ‐
SP Sim Sim Sim Sim Sim
TO ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Legislação estadual pode abranger:
(1) o processo de criação das RMs e 
sua composição, 
(2) definição das funções de 
interesse comum, 
(3) indicação do modelo 
institucional de gestão, 
(4) criação de conselhos, e 
(5) financiamento (fundo 
metropolitano).

Apenas AC, RR e TO não tem 
previsão nas constituições estaduais 
para criação de RMs. 
Dos 26 estados apenas 08 
completam o quadro normativo 
apresentado e apenas 15 definem 
funções públicas de interesse 
comum.



RMs 
sem metrópoles

Região Nº RMs e RIDEs Nº municípios

N 3 15

NE 15 172

CO 3 39 + DF

SE 7 129

S 12 127

• Em 2010, o nº de habitantes em RMs e RIDES é 87, 3 milhões

• Nova RM Feira de Santana: 06 municípios, 670 mil habitantes (Amélia Rodrigues, 
Conceição da Feira, Conceição do Jacuípe, Feira de Santana, São Gonçalo dos 
Campos e Tanquinho).

• 40 RMs e RIDEs
• 482 municípios, ou seja, 8,6% do 

total nacional 
• + 155 municípios em regiões de 

expansão: 11,4% do total 
nacional



Quanto ao número de habitantes:

• Tubarão, a menor RM, tem 129 mil habitantes, contra os 19 milhões de 
São Paulo;

• 18 RMs tem menos que 1 milhão de habitantes;
• 6 RMs na faixa de 1 milhão de habitantes;
• 12 RMs (as 9 originais + Goiânia, Baixada Santista e Manaus) acima de 2 

milhões de habitantes.
Quanto à taxa de crescimento populacional 2000-2010 (TCGA):

• 9 RMs inferior a 1%;
• 21 RMs entre 1 e 2%;
• 6 RMs acima de 2%;
• Apenas 3 RMs (Chapecó, Campina Grande e SO Maranhense) 

mantiveram crescimento em suas taxas desde 1991.

RMs 
sem metrópoles



Quanto à taxa de urbanização:

• 6 RMs tem taxa inferior à taxa brasileira de 84,3%, sendo a RM do 
Agreste a com menor taxa : 55%.

Quanto ao número de municípios:

• RMs formadas de 02 municípios (Macapá, N-NE Catarinense e 
Lajes) até 39 (São Paulo);

• RMs federais, à exceção de Belém, são formadas por 13 (Salvador) a 
39 municípios (São Paulo).

RMs 
sem metrópoles



• IBGE – REGIC: 12 espaços metropolitanos no Brasil, sendo uma grande 
metrópole nacional (São Paulo), duas metrópoles nacionais (Rio de Janeiro e 
Brasília), e outras 9 metrópoles regionais;

• IBGE – GEUBs: 17 Grandes Espaços Urbanos Brasileiros;
• Governo Federal - IPEA 2002 e outros estudos: 11 metrópoles globais, 

nacionais e regionais. Metrópoles prioritárias;
• IPEA 2010: 9 RMs originais ou metrópoles nacionais;
• Plano Nacional de Habitação: diferencia RMs Rio e São Paulo (A), Centro-Sul 

(B), e Norte e Nordeste (C) na sua tipologia;
• Fundação João Pinheiro – Déficit Habitacional no Brasil 2007: 9 RMs 

historicamente pesquisadas pela PNAD - IBGE;
• Observatório das Metrópoles estuda 15 metrópoles e Maringá (citada como 

aglomeração urbana);
• MPOG: 11 RMs e RIDE DF como prioritárias no PAC 2.

Classificações das RMs e metrópoles



Características das 
METRÓPOLES brasileiras

RM

Taxas de Crescimento Populacional 2000‐2010 (em % ao ano)

Média da 
RM

Taxa do 
município
‐sede

Maior 
Taxa

Município
Menor 
Taxa

Município

Belém 1,29 0,84 4.19
Santa Bárbara do 

Pará
0,84 Belém

Fortaleza 1,68 1,34 5.02 Horizonte 0,11 Chorozinho

Recife 1,00 0,77 3,54 Ilha de Itamaracá 0,21 Olinda

Salvador 1,37 0,92 4,15 Camaçari 0,54 São Sebastião do Passé

Belo Horizonte 1,14 0,60 4,09 Sarzedo ‐0,30 Baldim
Rio de Janeiro 0,67 0,77 3,10 Guapimirim ‐1,45 Nova Iguaçu(1)

São Paulo 0,96 0,75 3,82 Santana de Parnaíba 0,21 Osasco

Curitiba 1,36 0,96 5,65 Tunas do Paraná ‐0,94 Adrianópolis

Porto Alegre 0,63 0,36 3,73 Nova Santa Rita 0,08 Esteio

Fonte: IBGE, Censo demográfico, 2000 e 2010

Heterogeneidade: diferenças regionais e falta de política nacional de 
desenvolvimento.



Gestão metropolitana: avanços 
recentes no Governo Federal

Estatuto da Metrópole: PL nº 3.460/2004

•Propõe a regulamentação das unidades regionais urbanas, que organize a 
ação dos entes federados nos territórios em que funções públicas de 
interesse comum devam ser compartilhadas;

•Prevê competência da União na elaboração de estudos para definição de 
RMs (art.5);

•Enquanto estudos não são elaborados, prevê critérios simples (art. 6: 
contiguidade, demografia e empregos nos setores secundário e terciário) e 
ao mesmo tempo restringentes para a definição provisória de RMs: apenas 
São Paulo poderia ser classificada como uma metrópole.

•Situação da proposta: criação de Comissão Especial para sua discussão 
(retomada em abril de 2011).



Lei de Consórcios Públicos nº 11.107/2005 (e Decreto nº 6.017/2007)

• Arranjos institucionais cooperativos: maior legalidade e viabilidade à 
gestão de serviços, porém não se adapta às questões da dinamica do 
território, de planejamento integrado e gestão do uso do solo;

• Ações setoriais concertadas entre estados: Ceará, Piauí e Maranhão na 
área do turismo; Alagoas e Sergipe para o desenvolvimento regional; 
Pernambuco e Bahia na área da saúde;

• Entre municípios e entre municípios e estado, sobretudo nas áreas 
de saúde pública, educação e meio ambiente (apoio do MMA para 
formação de consórcios intermunicipais para coleta e destinação de 
resíduos sólidos), transportes (Recife e Curitiba), e saneamento e uso dos 
recursos hídricos (Ceará).

Gestão metropolitana: avanços 
recentes no Governo Federal



Distribuição dos recursos federais para investimento em 
infraestrutura social e urbana de 2004 a 2009

• Priorização dos investimentos nas capitais das principais RMs: 
 Valor médio anual investido por município chega a R$ 50 

milhões/ano no caso de 12 cidades-núcleo metropolitanas 
(classificação IBGE – REGIC);

 Apenas no caso das cidades-núcleo metropolitanas houve 
manutenção do aumento dos valores médios anuais transferidos 
durante a crise financeira de 2008;

 Dos 10 municípios que mais receberam recursos federais, 8 são 
cidades-núcleo metropolitanas: São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, 
Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, Belém e Recife (em ordem 
crescente de valores médios anuais).

Gestão metropolitana: avanços 
recentes no Governo Federal



Quais os avanços possíveis?                                 

Em função do art. 21 incisos IX, XV e XX e art. 25 §3 da CF/88:

•Regulamentar (LEI COMPLEMENTAR) as funções públicas de interesse 
comum;

•Definir (POR DECRETO) as metrópoles nacionais/prioritárias para o 
desenvolvimento nacional;

•Apoiar (PPA-LDO) política e financeiramente a  institucionalidade das 
metrópoles nacionais/prioritárias em função do interesse nacional;

•Elaborar, CONFORME DEFINE A CONSTITUIÇÃO, planos e 
pesquisas que subsidiem a organização regional - metropolitana.

Gestão metropolitana: avanços 
recentes no Governo Federal



Obrigado!


