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Governança Metropolitana no Brasil 

40 anos de regiões metropolitanas no Brasil 



1. Projeto Governança Metropolitana no Brasil 

 Abrangência e articulação da Rede: 

 Pesquisa em rede, abrangendo 15 Regiões (14 RMs e 1 RIDE): 

 12 reconhecidas pela REGIC 2007: Belém, Belo Horizonte, 
Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, 
Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. 

 3 espaços dinâmicos: Cuiabá, São Luís e Vitória. 

 9 criadas na década de 1970 e 6 criadas depois da CF/1988. 

 

 Objetivo: 
 Caracterizar e avaliar, numa perspectiva comparativa e tendo 

como referência o marco das relações federativas no Brasil, a 
governança metropolitana, seja como subsídio para o desenho, 
implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas à 
gestão das funções públicas de interesse comum, seja como 
insumo para fortalecer a questão metropolitana na agenda 
política do país, nas perspectivas regional e urbano-
metropolitana. 



1. Projeto Governança Metropolitana no Brasil 

 Componentes: 

 1.1. Arranjos de gestão e articulações institucionais para a 

governança metropolitana 

 1.2. Gestão e governança das Funções Públicas de Interesse 

Comum (uso do solo, saneamento socioambiental e transporte) 

 2. Estudos de caso/Relatos de experiências 

 

  Componente 1.1: Institucionalidades 

 Estudo comparativo – relatórios parcial e final, estruturados a 

partir de um roteiro comum, com o preenchimento de planilhas 

de informação quer permitiram a adoção de medidas 

comparativas (indicador de institucionalidade das RMs). 

 => publicação “40 Anos de Regiões Metropolitanas no Brasil” 

 1 capítulo contendo análise comparativa 

 14 capítulos com apresentação das RMs 

 1 capítulo com uma avaliação exploratória 



2. Cenário de fundo: 

    A questão metropolitana no Brasil hoje 

55 Regiões Metropolitanas (junho/2013) 
 Estabelecidas pelos Estados com critérios diversos 

 

3 Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDEs) 
 Estabelecidas pelo Governo Federal (Teresina, Petrolina/Juazeiro e 

Brasília) 

 

12 Metrópoles  
 Consideradas pela REGIC / IBGE (2008) segundo critérios de 

integração espacial e econômica: 
  1 Grande Metrópole Nacional – São Paulo 

  2 Metrópoles Nacionais  – Rio de Janeiro e Brasília 

  9 Metropolitanos Regionais* 
 

*Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, Salvador, Recife, Belém, Manaus e Goiânia. 

 

Não há um conjunto de critérios comuns no âmbito 
nacional 



 

 55 Regiões Metropolitanas 
estabelecidas por leis estaduais 
(2012) 

População total: 93,8 milhões (IBGE, 2010) 

PIB 2010: R$ 3,2 trilhões (IBGE, 2010) 

PIB per capita: R$ 34.246 (IBGE, 2010) 

População total: 63,2 milhões (IBGE, 2010) 

PIB 2010: R$ 2,0 trilhões (IBGE, 2010) 

PIB per capita: R$ 32.966 (IBGE, 2010) 

12 Metrópoles segundo critérios de integração 

espacial e econômica (REGIC / IBGE, 2008)  

2. Cenário de fundo: 

    Regiões Metropolitanas X Metrópoles 



RM do Sul do Estado de Roraima  RM São Paulo 

• 3 municípios 

• População total: 12.534  

• PIB: R$ 245 milhões (2010) 

• Área: 17.877 Km2 

• 39 municípios 

• População total: 19,5 milhões 

• PIB: R$ 840,4 bilhões (2010) 

• Área: 7.946 Km2 

2. Cenário de fundo: 

    Heterogeneidade de critérios 



3. Resultados do Componente 1.1: 
Arranjos Institucionais para a Gestão Metropolitana 

 Sistema de Gestão Institucionalizado (A) 

 Instâncias Responsáveis pela Gestão da RM 

 Instância para gestão exclusiva da RM? 

 Tempo de operação na função (anos). 

 Número de instâncias que  já tiveram a mesma atribuição, 

incluindo a atual. 

 Outras instâncias responsáveis pela gestão da RM (exclusivas ou 

não). 

 

 Fundo Instituído por Lei / Decreto 

 Tempo de operação. 

 Alimentação. 



 Conselhos Consultivo e Deliberativo Instituídos por 

Lei / Decreto 

 Tempo de operação. 

 Última reunião com registro em Ata. 

 Ocorrência efetiva de funcionamento. 

 

 Financiamento 

 Existência de Programas específicos para a RM no orçamento  - 

PPA 2008-2011 e PPA 2012-2015. 

 

 Instrumentos de Planejamento 

 Plano de Desenvolvimento Metropolitano: se existe ou não e se está  

em processo de elaboração. 

 

3. Resultados do Componente 1.1: 
Arranjos Institucionais para a Gestão Metropolitana 



 Articulações para a Governança Metropolitana (B) 

 Consórcios Intermunicipais 

 Articulações específicas para gestão de FPIC 

 Câmaras Técnicas 

 Associações de municípios 

 Parceria com o setor privado (PPP) 

 Conselhos com atuação no âmbito metropolitano 

 Conferências 

 Comitês 

 Outros 

 

 

 

3. Resultados do Componente 1.1: 
Arranjos Institucionais para a Gestão Metropolitana 



3. Resultados do Componente 1.1: 
Arranjos Institucionais para a Gestão Metropolitana 



+ 
3. Resultados do Componente 1.1: 
Arranjos Institucionais para a Gestão Metropolitana 

 Apenas 47% das RMs contam com instância exclusiva de 

gestão; apesar de a maioria (80%) ter conselho deliberativo 

instituído legalmente; 

 73% possuem fundo legalmente instituído, mas 60% destes 

fundos nunca foram alimentados; 

 80% possuem conselho deliberativo instituído, mas apenas 

33% preveem a participação da sociedade civil e dois terços 

não tiveram reunião no último ano; e 

 somente um terço das RMs possuem ou estão elaborando 

seus planos metropolitanos. 

Indícios de formalismo e baixa efetividade: 



+ 
3. Resultados do Componente 1.1: 
Arranjos Institucionais para a Gestão Metropolitana 

 

Regionalização da Saúde na RMSP: 



+ 
3. Resultados do Componente 1.1: 
Arranjos Institucionais para a Gestão Metropolitana 

Regionalização da educação na RMSP 



+ 
3. Resultados do Componente 1.1: 
Arranjos Institucionais para a Gestão Metropolitana 

Regionalização dos serviços de água e esgoto na 

RMSP 



Tipologia de RMs segundo grau de institucionalização e articulação 

(relativo, com hipotéticas) 

	

3. Resultados do Componente 1.1: 
Arranjos Institucionais para a Gestão Metropolitana 



 Tipologia de RMs, de acordo com os arranjos 

institucionais identificados: 

 

 

  Sistema de Gestão  

Institucionalizado 

 

 

 

 

 Articulação de entes e  

atores para governança da RM 

(relativa) 

• Consolidado 

• Consolidação Incipiente 

• Não consolidado 

• Forte 

• Média 

• Fraca 

3. Resultados do Componente 1.1: 
Arranjos Institucionais para a Gestão Metropolitana 



Classificação dos sistemas de gestão das RMs quanto ao nível de 

consolidação                                                                                                    (jun./2013) 

3. Resultados do Componente 1.1: 
Arranjos Institucionais para a Gestão Metropolitana 



Classificação dos graus de articulação institucional nas RMs 

                                                                                                                            (jun./2013) 

3. Resultados do Componente 1.1: 
Arranjos Institucionais para a Gestão Metropolitana 



Tipologia dos sistemas de gestão das RMs e das articulações para 

governança 

3. Resultados do Componente 1.1: 
Arranjos Institucionais para a Gestão Metropolitana 



4. Balanço e Perspectivas 

 Síntese dos resultados 

 O processo de metropolização institucional caracterizado pelos 

estudos prévios do IPEA (2010) aponta para uma fragmentação e 

fragilização da gestão metropolitana no Brasil; 

 Tendo esse processo como pano de fundo, o estudo dos 12 espaços 

metropolitanos da REGIC (2008) e de 3 aglomerações dinâmicas 

(que são institucionalmente metropolitanas) mostra que há uma 

grande diversidade de arranjos institucionais e articulações, em 

diferentes estágios de formalização, mas predominantemente não 

consolidados e com fraca articulação institucional. Nenhum dos 

arranjos se aproxima do que seria uma situação ideal; 

 A diversidade de arranjos não representa um obstáculo ao 

fortalecimento da gestão das Funções Públicas de Interesse 

Comum. Podem ser encontrados casos de arranjos consolidados na 

gestão de FPIC específicas (componente 1.2). 



4. Balanço e Perspectivas 

 Buscando compreender os processos em curso 

 O divórcio entre a conformação dos espaços metropolitanos 

(dinâmica socioeconômica) e a metropolização institucional do Brasil 

é evidência de que a regionalização como instrumento de 

planejamento e gestão encontra-se em crise – num processo 

potencializado pela CF 1988 (estadualização da criação e gestão 

das RMs e desarranjos federativos). 

 Paradoxalmente, à medida em que somos, cada vez mais, um país 

metropolitano, esvazia-se a fragiliza-se a gestão metropolitana. 

 O baixo grau de institucionalização, a baixa efetividade da gestão 

metropolitana e a ocorrência de crescentes arranjos baseados em 

articulações institucionais setoriais ou de abrangência territorial 

limitada sugerem a existência de uma crise da gestão 

metropolitana, expressa, em particular, na busca por novas 

soluções institucionais. 



4. Balanço e Perspectivas 

 Buscando compreender os processos em curso 

 Sob a perspectiva do singular federalismo brasileiro, a União 

desempenha papel paradoxal: 

 Dada a insuficiência de recursos (orçamentários/tributários) para 

os municípios e estados lidarem com a demanda por 

investimentos em infraestrutura social e urbana, a União é o 

principal ator na provisão desses recursos, em especial, por meio 

de transferências voluntárias; 

 Adicionalmente, políticas governamentais reconhecem a 

importância dos espaços metropolitanos e privilegiam tais espaços 

em programas de investimento e políticas setoriais; 

 No entanto, a União não valoriza o instrumento da regionalização, 

seja para promover o ordenamento territorial, seja para dar uma 

solução para os conflitos federativos ainda não regulamentados. 



4. Balanço e Perspectivas 

 Das possibilidades (e riscos) 

 A crescente pressão social por equipamentos e serviços de consumo coletivo 
traz, em seu bojo, a possibilidade de trazer para a agenda política a questão 
metropolitana. O Estado, as diferentes esferas de governo e os diversos agentes 
econômicos e atores políticos e sociais estão sendo crescentemente 
estimulados a refletir sobre as metrópoles e sobre a gestão de suas questões 
compartilhadas. 

 O Estatuto da Metrópole como oportunidade de buscar soluções para resolver 
os conflitos federativos existentes: 

 Valorização da regionalização como instrumento de planejamento e gestão do 
território (seja do ponto de vista regional ou urbano) – a questão dos critérios; 

 Solução de conflitos federativos horizontais e verticais (sem comprometer 
avanços do Estatuto das Cidades); 

 Regulamentação da gestão metropolitana e orientações para os desenhos 
institucionais, considerando os riscos envolvidos na fragmentação da gestão 
setorial e/ou dos arranjos não abrangentes; 

 Controle social e participação social (avanços do Estatuto das Cidades). 

 Riscos: a progressiva proliferação de novas articulações institucionais sugere 
uma alternativa aos arranjos mais “duros” capitaneados pelo Estado? Seria uma 
forma de flexibilização da gestão e do planejamento metropolitano, mais 
adaptável aos interesses daqueles que querem produzir um certo tipo de espaço 
metropolitano? 


