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APRESENTAÇÃO

Este livro é fruto do projeto Governança Metropolitana no Brasil, iniciado entre 
2011 e 2012 a partir do lançamento do edital que permitiu a formação da Rede 
Ipea, por meio da qual se estruturou uma rede de instituições de pesquisa, muitas 
delas ligadas à Associação Nacional das Instituições de Pesquisa, Planejamento 
e Estatística (Anipes), que viriam a desenvolver diversas iniciativas de pesquisa 
em todas as diretorias do Ipea. Desde então, no âmbito do projeto, já foram 
disponibilizados em sua plataforma1 36 relatórios de pesquisa elaborados nas três 
etapas anteriores, quatro livros da série Governança Metropolitana no Brasil e 
uma publicação com o registro de um seminário organizado em 2018.

Em 2019, iniciamos uma nova etapa do projeto Governança Metropolitana no 
Brasil, na qual buscamos investigar, com o envolvimento de nossos parceiros estaduais, 
três novos componentes de pesquisa, visando acompanhar e avaliar as ações em 
torno do planejamento e da gestão metropolitana no país. Nesta rodada de pesquisa, 
contamos com o apoio do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), por 
meio do Termo de Execução Descentralizada no 71/2019, com o qual pretendemos 
apoiar a construção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU). 

Nesta nova etapa, foram produzidos 27 relatórios, abrangendo novos componentes  
de pesquisa: i) um balanço das relações interfederativas estabelecidas no contexto 
metropolitano; ii) o acompanhamento do processo de implementação do Estatuto 
da Metrópole, especialmente por meio de seu principal instrumento, o Plano de 
Desenvolvimento  Urbano Integrado; e iii) o desafio da questão do financiamento 
do  desenvolvimento urbano-metropolitano. Desse conjunto rico e diverso de 
relatórios, selecionamos cinco relatos do primeiro componente, seis relatos do segundo 
e três relatos do terceiro para comporem este que é o quinto livro da série Governança 
Metropolitana no Brasil, no qual fazemos um balanço preliminar dos cinco anos de 
vigência do Estatuto da Metrópole.

Esperamos que este novo conjunto de registros possibilite melhor conhecer e 
avaliar a governança metropolitana do país, contribuindo para que o tema receba a 
devida atenção, dado o avanço do processo de metropolização do país, seja em termos 
do avanço do fenômeno metropolitano, seja em termos de sua faceta institucional. 
E desejamos, especialmente, que as reflexões aqui contidas contribuam para que a escala 
metropolitana possa receber a atenção devida no processo de construção da PNDU.

Marco Aurélio Costa
Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e  

Ambientais (Dirur) do Ipea; e coordenador nacional do Instituto Nacional de Ciência  
e Tecnologia em Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial (INPuT).

1. Disponível em: <www.brasilmetropolitano.ipea.gov.br>.




