
APRESENTAÇÃO 

As cidades se consolidam, hoje, como o centro da vida social e econômica, onde 
estão as sedes das principais empresas, os principais centros de pesquisa e a maior 
parte da população mundial.

No Brasil, as áreas urbanas abrigam a maior parte da população e, nessas 
áreas, há um predomínio de pessoas que vivem nas mais de oitenta regiões 
metropolitanas (RMs) do país. O Brasil, com isso, vai se tornando, cada vez mais, 
um país metropolitano.

A história das áreas metropolitanas, no Brasil, remonta aos anos 1970, quan-
do essas regiões foram criadas para alavancar o desenvolvimento do país. Após a 
Constituição Federal de 1988 (CF/1988), observou-se a criação de várias regiões 
metropolitanas de Norte a Sul do país, configurando um conjunto heterogêneo, 
mas que tem algumas características em comum: são cidades e regiões que querem 
se desenvolver, oferecer serviços de qualidade e promover oportunidades de geração 
de renda e emprego para seus habitantes.

Como realizar esse propósito? Como produzir espaços metropolitanos que 
estejam sintonizados com os compromissos dos quais o Brasil é signatário, tanto aqueles 
resultantes da Conferência Habitat III quanto os associados à Agenda 2030 e aos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente aqueles relacionados 
às cidades? Como favorecer a constituição de cidades justas, eficientes e sustentáveis?

Para contribuir com respostas a essas questões e produzir um conhecimento 
aplicado às políticas públicas de desenvolvimento urbano e regional, o Ipea tem a 
satisfação de publicar este livro, resultante dos esforços de uma linha de pesquisa 
que reúne muitos pesquisadores e instituições parceiras, aos quais cabe nosso mais 
sincero agradecimento e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em prol do país.

O Ipea, com esforços como esse, cumpre sua missão institucional e dá uma 
contribuição importante em uma área fundamental para o desenvolvimento do 
país. As reflexões aqui reunidas, seja nos temas institucionais e relativos às discus-
sões em torno do federalismo brasileiro, seja nos temas associados à operação das 
políticas públicas de desenvolvimento urbano e regional, seja na busca de soluções 
que contribuam para o desafio do financiamento da infraestrutura econômica, 
social e urbana, podem e devem orientar o desenho, a implementação, o moni-
toramento e a avaliação das políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento 
urbano e regional, tanto na esfera federal quanto nas esferas estadual e municipal.
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Reiteramos aqui os agradecimentos aos pesquisadores e às instituições 
que participam das iniciativas de pesquisa em rede do Ipea, e esperamos que as 
contribuições ora disponibilizadas contribuam decisivamente para que as metrópoles 
brasileiras superem os desafios com os quais se deparam e possam se desenvolver 
em todas as dimensões da vida social e econômica.

Os Organizadores


