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O projeto Governança Metropolitana no Brasil, desenvolvido desde 2011/2012, por meio 
da Rede Ipea, e, desde 2017, no âmbito do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 
em Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial (INCT/INPuT), agrega um amplo e 
diversificado conjunto de pesquisadores e instituições de pesquisa que se dedicam ao estudo, 
à caracterização, ao monitoramento e à avaliação do quadro político-institucional das 
principais regiões metropolitanas (RMs) brasileiras, buscando investigar as especificidades e 
condicionantes da governança e gestão metropolitanas nestes espaços. Em sua última etapa 
(2017/2018), o projeto concentrou seus esforços em compreender os principais desafios 
trazidos pelo Estatuto da Metrópole (EM) no que diz respeito à (re)organização da estrutura 
de governança interfederativa e à elaboração dos Planos de Desenvolvimento Urbano 
Integrado (PDUIs), resultando em uma publicação de referência para os pesquisadores e 
gestores envolvidos com a questão metropolitana (Marguti, Costa e Favarão, 2018).

Neste ano, o projeto inaugura a sua quinta etapa (2019/2020), com o objetivo de: 
i) avançar no reconhecimento das relações interfederativas existentes, ou em construção, 
necessárias para a gestão e para a governança metropolitanas; ii) dar continuidade ao 
acompanhamento do processo de elaboração e aprovação dos PDUIs, seja nas RMs 
parceiras que recentemente iniciaram essa tarefa, seja junto às que têm seu PDUI elaborado 
e que passam agora à sua implementação e à compatibilização dos planos diretores (PDs) 
municipais ao PDUI e ao macrozoneamento metropolitano; e iii) avançar na investigação 
em torno do financiamento urbano-metropolitano, abarcando o olhar para investimentos em 
desenvolvimento urbano que não se realizam necessariamente por dentro das estruturas de 
gestão metropolitana.

1. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea; e 
coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial (INCT/INPuT).
2. Pesquisadora do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) na Dirur/Ipea.
3. Pesquisadora do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) na Dirur/Ipea. 
4. Pesquisador do PNPD na Dirur/Ipea.
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A pesquisa abrange, nessa nova etapa, três componentes que trarão diferentes olhares 
para a questão metropolitana, a partir de abordagens complementares que levarão em 
consideração os diferentes estágios nos quais se encontram as RMs que serão objeto da pesquisa. 
O primeiro componente envolve a identificação das estruturas de governança existentes 
nas RMs, com foco no leque de relações interfederativas que se estabelecem entre os entes 
inseridos no arranjo metropolitano. Pretende-se produzir a identificação e o mapeamento 
dessas estruturas, sua composição e seu funcionamento interno, e, em seguida, observá-las 
na gestão das políticas públicas metropolitanas, de que forma operam conjuntamente e se 
há algum tipo de coordenação das atividades realizadas entre os entes municipais. Especial 
atenção será conferida à identificação das estruturas institucionais dedicadas à gestão das 
funções públicas de interesse comum (FPICs).

No segundo componente, o foco recai sobre os instrumentos de política urbana no 
contexto da cooperação interfederativa. Busca-se caracterizar e qualificar, em especial,  
o processo de elaboração dos PDUIs, instrumento basilar para o desenvolvimento de uma 
agenda de construção de políticas metropolitanas, previsto no EM (Lei no 13.089/2015). 
Ainda como parte da análise do processo de implementação do EM, notadamente para as 
RMs que concluíram o processo de elaboração do PDUI, pretende-se verificar se foram 
previstas e se estão sendo implementadas ações voltadas para a compatibilização dos PDs 
dos municípios metropolitanos ao PDUI.

Em ambas as abordagens, seja ao olhar a perspectiva das relações interfederativas, seja 
ao analisar os instrumentos de planejamento urbano e metropolitano e sua compatibilização,  
a pesquisa faz uso dos conceitos de cooperação e coordenação de políticas públicas, 
largamente discutido pela literatura especializada (Abrucio, 2005; Grin e Abrucio, 2018). 
Entende-se que é vital compreender como estruturas tais como conselhos, comitês, consórcios 
e outros operam e se relacionam, posto que são importantes atores nas políticas públicas 
metropolitanas, assim como se articulam os atores envolvidos na compatibilização dos 
próprios instrumentos de planejamento. Some-se a essa análise a compreensão dos efeitos 
produzidos pelas instituições participativas sobre as políticas públicas metropolitanas (Leal 
e Lui, 2018; Pires, 2011).

Por fim, tendo em vista a realidade social imposta pela atual conjuntura econômica vis-à-vis 
o deficit de infraestrutura socioeconômica e urbana existente nas RMs brasileiras, o terceiro 
componente pretende avançar nas questões afetas ao financiamento urbano-metropolitano. 
Isso pode ser feito seja analisando os fundos metropolitanos existentes, seja realizando, a partir 
de bases de dados diversas, um mapeamento dos principais investimentos realizados desde 
2015 nas RMs, buscando identificar e caracterizar as fontes dos recursos desses investimentos, 
de modo a melhor compreender em que medida o financiamento do desenvolvimento 
urbano-metropolitano se articula com seu financiamento direto – aquele associado à gestão 
metropolitana – ou com seu financiamento indireto – aquele que não se encontra sob a 
governabilidade da gestão metropolitana, mas produz rebatimentos territoriais importantes 
no tecido urbano-metropolitano.

Em relação aos aspectos metodológicos, a pesquisa conta com parceiros vinculados 
a um conjunto de instituições situadas nas RMs que serão objeto desse estudo. As RMs 
investigadas nessa pesquisa são: Belo Horizonte, Vale do Rio Cuiabá, Região Integrada 
de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride/DF), Goiânia, Manaus, Natal, 
Porto Alegre, Recife, São Paulo, Baixada Santista, Rio de Janeiro, Grande Vitória, Grande 
São Luís, Belém, Salvador e Vale do Paraíba e Litoral Norte. Algumas dessas vêm sendo 
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acompanhadas pelo projeto há oito anos e outras estão sendo incorporadas na pesquisa 
nesta etapa. Há uma heterogeneidade significativa nesse grupo, a qual exige da equipe um 
tratamento particular para os diversos casos presentes, abarcando experiências de planejamento 
e gestão metropolitanos que variam de um quadro ainda incipiente aos casos nos quais já 
há uma trajetória e práticas consolidadas.

Em uma iniciativa paralela, em parceria com a Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe (Cepal), vem sendo desenvolvido, ao longo deste segundo semestre de 
2019, um estudo comparativo da governança metropolitana em oito países do subcontinente: 
Brasil, Argentina, México, Venezuela, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Em dezembro, 
após um seminário internacional copatrocinado pela Cepal, foi promovido o encontro dos 
pesquisadores nacionais e internacionais envolvidos em ambas as iniciativas de pesquisas, 
configurando uma oportunidade de intercâmbio e de ampliação do olhar panorâmico e 
comparativo da questão metropolitana, uma forma de buscar melhor compreender o que 
há de comum e de diverso nos processos observados no Brasil e o que há de inspirador nas 
experiências latino-americanas.
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