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O tema metropolitano é, atualmente, um dos maiores desafios da agenda urbana 
brasileira, além de ser estratégico para que as cidades consigam, de fato, enfrentar 
seus históricos passivos urbanos e entrar definitivamente na rota do desenvolvimento 
sustentável. Reconhecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) por meio 
de sua Nova Agenda Urbana, aprovada em 2016, em Quito, no Equador, os temas 
da governança, do planejamento e da cooperação metropolitana passaram a fazer 
parte oficialmente da agenda dos países urbanizados e em processo de urbanização, o 
que deveria significar a prioridade desses temas na discussão sobre o urbano no país.

No caso do Brasil, temos um patrimônio significativo de experiências top 
down e bottom up no estabelecimento de arranjos metropolitanos, como as agên-
cias de desenvolvimento metropolitano e o Consórcio do Grande ABC, modelo 
reconhecido internacionalmente de cooperação intermunicipal e de gestões 
democráticas do território, com resultados importantes para o desenvolvimento 
social e econômico dessa região e de seu entorno.

A instituição da Lei dos Consórcios (Lei no 11.107 de 6 de abril de 2005) 
representa outro marco nacional importante para alavancar processos de coopera-
ção intermunicipal e, influenciada diretamente pela experiência do Consórcio do 
Grande ABC, serve posteriormente de base legal para o fortalecimento do quadro 
institucional de política urbana e consolidação da gestão democrática das cidades 
no Brasil. Assim como as cidades do Grande ABC, municípios de outras regiões 
metropolitanas aglutinaram-se a partir de necessidades comuns e/ou impulsionados  
pela liderança de um ou mais municípios, da sociedade civil, ou de governos 
estaduais por meio de suas agências metropolitanas. A diversidade de arranjos e 
realidades metropolitanas está registrada por esta importante publicação do Ipea, 
nos ajudando a melhor compreender o contexto no qual se insere a aprovação 
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e a promulgação do Estatuto da Metrópole (Lei no 13.089 de 12 de janeiro de 
2015), os fundamentos existentes para a implementação deste, além de trazer à 
luz os pontos críticos para o debate e o aprofundamento do tema, como o papel 
da União, o financiamento e a gestão democrática.

As experiências documentadas pela publicação explicitam dinâmicas múltiplas 
no avanço institucional do tema metropolitano desde a década de 1990 até hoje, 
característica muito peculiar da política urbana brasileira – experiências locais 
enriquecem-se a partir de intercâmbios horizontais e incidem em marcos legais 
e institucionais na esfera nacional. Isso se evidencia, por exemplo, na leitura do 
capítulo 8, sobre o Rio de Janeiro, onde a mobilização institucional para estruturar 
o comitê e a câmara metropolitana teve forte incidência nas decisões do Supremo 
Tribunal Federal (STF), no ano de 2013 – os acórdãos publicados em referência 
às Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) do Rio de Janeiro e da Bahia, 
que tramitaram por mais de treze anos, e que, segundo o Capítulo 17 desta publi-
cação (intitulado Interpretando o Estatuto da Metrópole: comentários sobre a Lei no 
13.089/2015, de autoria de Marcela Santos), representam um marco institucional 
para o tema, na medida em que estabelecem novos parâmetros de interpretação 
da Constituição brasileira.

A publicação ainda demonstra claramente a importância da compreensão dos 
processos históricos que antecederam a aprovação do próprio Estatuto da Metrópole, 
ocorrida na sequência da retomada de esforços e articulações para o tema metropo-
litano, sob a liderança de governos estaduais, da sociedade civil organizada ou de 
municípios, com forte apoio de universidades e agências internacionais, a partir de 
2004, em casos como os de Belo Horizonte, Goiânia, Santos, Vitória e São Luís; 
e, a partir de 2010, em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Florianópolis.

Ao analisar os fatores desencadeadores destes esforços que contribuíram 
para estabelecer um lastro institucional nestas regiões pré-Estatuto da Metrópole, 
evidencia-se que é impossível desconectar este processo do contexto nacional de 
consolidação de um quadro de política urbana a partir da criação do Ministério 
das Cidades (MCidades) em 2003 “Ao longo de treze anos, foram formuladas 
políticas, programas e ações nas temáticas de mobilidade, transporte urbano e 
trânsito, saneamento ambiental, habitação, regularização fundiária, prevenção de 
riscos e acessibilidade para pessoas com deficiência” (Bruno 2016, p. 53).6 

Este quadro institucional urbano estabeleceu novos parâmetros de investimen-
to, planejamento e governança participativa, tendo o direito à cidade como princípio 
fundamental e como espinha dorsal o Estatuto da Cidade (Lei no 10. 257/2001).  

6. Bruno, A. P. Desdobramentos do Estatuto da Cidade no nível federal: a atuação do Ministério das Cidades em 
política urbana. In: Estatuto da cidade: a velha e a nova agenda urbana – uma análise de 15 anos da lei. São Paulo: 
Cities alliance, 2016.
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O período foi marcado por um avanço importante nas políticas públicas setoriais 
e também pelo reconhecimento de suas sérias limitações ao serem tratadas e im-
plementadas isoladamente, desconsiderando-se as dinâmicas socioterrioriais da 
cidade e das áreas metropolitanas.

Os investimentos no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 
especialmente na área de mobilidade e habitação, tiveram um papel estratégico 
para trazer o tema da coordenação de volta à pauta dos municípios metropolitanos; 
agendas, como os projetos para os megaeventos e os desastres naturais, cada vez mais 
recorrentes, contribuíram para chamar a atenção da população e dos governos sobre 
a necessidade de planejar o desenvolvimento do território de forma integrada a partir 
de uma visão de futuro construída coletivamente. No entanto, se os investimentos 
trouxeram o tema da coordenação metropolitana novamente à pauta, desnudaram 
também toda a complexidade e a ausência de articulação da questão metropolitana 
no federalismo tripartite brasileiro. Adicionalmente, ainda há que se avançar muito 
para consolidar o entendimento sobre a necessidade de coordenação e integração, 
especialmente no que diz respeito à participação da sociedade civil.

O Estatuto da Metrópole, ao indicar a obrigatoriedade de planejamento por 
meio de planos metropolitanos, intitulados Plano de Desenvolvimento Urbano 
Integrado (PDUI), determina uma agenda compulsória aos municípios e estados 
integrantes de regiões metropolitanas no Brasil, o que pode ser importante para 
alavancar e acelerar processos de planejamento metropolitano mas, ao estabelecer 
um modelo único, desconsidera a grande diversidade nacional e os arranjos exis-
tentes, o que certamente trará resultados diferenciados. 

No entanto, e para ajudar a desenhar uma perspectiva mais otimista, é necessário 
reconhecer que há, hoje, no Brasil, um acervo importante em termos de políticas, 
planos setoriais, planos diretores elaborados de forma participativa, com notório 
avanço da cultura de participação e gestão democrática das cidades. Dessa forma, os 
PDUIs podem contar com experiências, ações, iniciativas, planos e culturas institu-
cionais existentes, mesmo em casos onde não havia arranjos metropolitanos prévios. 

A extensão do prazo7 para a elaboração dos planos metropolitanos pode contribuir 
para ampliar a participação e o debate aprofundado sobre o conteúdo destes planos, à 
medida que envolva e construa espaços de diálogo tanto na esfera local como nacional, 
estabelecendo os papeis de cada ente federativo. A extensão do prazo também possi-
bilita a construção de planos não apenas como resposta à exigência legal, mas planos 
e processos de planejamento que, de fato, considerem as realidades locais, contando 
com estratégia de implementação e monitoramento, garantindo sua exequibilidade.

7. Desde 12 de janeiro de 2018, com a Medida Provisória (MP) no 818, o prazo para sua elaboração do PDUI foi pror-
rogado para 31 de dezembro de 2021, sendo que o prazo para a constituição de novas regiões e aglomerados urbanos 
também foi alterado de três para cinco anos.
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Nesse contexto, o novo prazo pode significar uma possibilidade de construir 
programas metropolitanos articulados aos mecanismos de governança necessários 
à sua realização, programas adequados para enfrentar o quadro de desigualdades 
do nosso país, avançar na efetivação do direito à cidade e viabilizar o cumprimento 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a Nova Agenda Urbana 
e o Acordo de Paris. Para tanto, é importante destacar dois pontos para atenção 
prioritária nesta próxima fase de desenvolvimento dos planos: i) inovações de go-
vernança, a partir de articulações reais; e ii) inclusão efetiva dos municípios como 
protagonistas no processo planejamento metropolitano. 

A publicação evidencia, ainda, desafios importantes, como ambiente de 
insegurança jurídica, ritos do poder judiciário, entraves burocráticos, ausência de 
transparência em processos liderados pelos poderes Executivo e Legislativo, além 
dos avanços técnicos necessários no sentido de viabilizar a integração de políticas 
públicas setoriais e investimentos racionais no território metropolitano.

Nesse sentido, iniciativas como essa do Ipea e de outras redes de organizações 
e atores engajados no entendimento e na qualificação do processo de planejamento 
e gestão metropolitana, são de suma importância para contribuir para a qualificação 
do debate e construção de planos metropolitanos que possam efetivamente ser 
instrumentos que auxiliem na articulação e governança das metrópoles brasileiras.


