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Metrópole 
 

Cidade principal de uma região, nó de comando e 

coordenação de uma rede urbana; não só se destaca pelo 

tamanho populacional e econômico, como também pelo 

desempenho de funções complexas e diversificadas 

(multifuncionalidade); estabelece relações econômicas com 

outras metrópoles/aglomerações. 

Elemento estruturador de toda a rede, pois as relações 

permanentes para acesso à sua dotação funcional tecem a 

rede urbana. A complexidade de suas funções assegura uma 

posição de domínio sobre as demais cidades.  

(SANTOS, 1967) 
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Marcos 
 

1872 (primeiro Censo): apenas Rio de Janeiro, Salvador 

e Recife tinham mais de 100 mil habitantes; São Paulo, 

10ª posição, tinha pouco mais de 30 mil. 
 

Censo de 1960: somente São Paulo, Rio de Janeiro e 

Brasília cumpriam a condição de metrópole. 
 

Recife, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte e Belém 

foram consideradas “metrópoles incompletas” - 

comandam a produção em vastas extensões do território, 

porém carecem de sistemas de transportes que permitam 

as interações espaciais, e detêm uma atividade industrial 

insuficiente para suplantar todas as necessidades da 

população (SANTOS, 1967). 
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METROPOLIZAÇÃO NO BRASIL 

Metropolização 
 

Inicialmente associada ao processo de urbanização com 

industrialização; mudanças na produção do campo; fluxos 

de migração rural, concretizando-se por uma extensão e 

uma densificação das grandes cidades. 
 

Nos anos 1970, estudos apontam: São Paulo, Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Salvador, 

Fortaleza, Curitiba e Belém. 
 

Santos (1967)  já prenunciava Brasília – uma metrópole 

política. 
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HIERARQUIA DOS CENTROS – REGIC 2007 

 

Grande Metrópole Nacional 

   São Paulo 

 

Metrópoles Nacionais 

   Brasília 

   Rio de Janeiro 

    

Metrópoles 

   Belém  

   Belo Horizonte 

   Curitiba 

   Fortaleza 

   Goiânia    

   Manaus 

   Porto Alegre 

   Recife 

   Salvador 
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Metropolização contemporânea 
 

Momento mais avançado da urbanização, mas com 

natureza diferente; a metrópole emerge da dinâmica da 

economia global; uma “metrópole corporativa”, a 

serviço das empresas hegemônicas; mais preocupada 

com a eliminação das deseconomias urbanas que com a 

produção de serviços sociais e do bem-estar coletivo. 

(SANTOS, 1990) 
 

Uma metrópole (sob metamorfose) que é ao mesmo 

tempo: 

•  uma condição à reprodução do capital 

•  um meio utilizado para sua reprodução 

•  e um produto do próprio capital 

(LENCIONI, 2006) 
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METROPOLIZAÇÃO NO BRASIL 



São Paulo Centro Empresarial Nações Unidas São Paulo – Centro 

METROPOLIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA 
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Metropolização contemporânea 
 

Se encerra o ciclo da metrópole como o lugar, por excelência, 

da indústria e se abre um novo ciclo, fundado nos negócios 

da produção imobiliária e das condições de infraestruturas 

indispensáveis à metropolização e à valorização do espaço 

metropolitano. 
 

A forma expandida da metrópole (espraiamento territorial) é 

central para a acumulação. A descontinuidade é a 

expressão do espaço-mercadoria, instrumentalizado pela 

valorização imobiliária do capital.   
 

As grandes regiões configuradas, com limites extremamente 

dinâmicos e difusos e intensos movimentos pendulares , 

expressam ao mesmo tempo uma nítida fragmentação 

territorial e uma transparente segregação social. 

(LENCIONI, 2011)  
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ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DE POPULAÇÃO - 2007 

 

46 ACPs/subACPs 

337 municípios 

91,5 milhões de habitantes 

48% da população em 2010 
 

+ 3 (Porto Velho, Montes 

Claros e Piracicaba) 

FONTE: IBGE 

ACPs – IBGE (2008) 

Grandes manchas urbanas de 

ocupação contínua, 

caracterizadas pelo tamanho 

e densidade da população, 

pelo grau de urbanização e 

pela coesão interna da área, 

dada pelos deslocamentos da 

população para trabalho ou 

estudo. Desenvolvem-se ao 

redor de um ou mais núcleos 

urbanos. 
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Natureza 

 

              arranjo urbano-regional 

 

              arranjo singular 

             

              aglomeração urbano-regional 

 

 

FONTE: MOURA; LIRA (2012) 

ARRANJOS ESPACIAIS – BRASIL - 2010 
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MACROMETRÓPOLE  PAULISTA  2011 

Agrega 6 ACPs e respectivas 

microrregiões: 
 

   São Paulo 

   Baixada Santista 

   Campinas 

   Jundiaí 

   Piracicaba 

   São José dos Campos 

 

Além das microrregiões Alto 

Paraíba, Bragantina, Litoral 

Norte, Mantiqueira, São Roque, 

Sorocaba 
 

FONTE: EMPLASA 
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INSTITUCIONALIZAÇÃO DE RMs, AUs E RIDEs 

Até os anos 1970 

Unidades institucionalizadas após identificação por critérios 

técnicos; para promover o planejamento integrado e a 

prestação de serviços comuns de interesse metropolitano. 
 

Em pleno regime ditatorial, movimentos sociais emergiam nas 

metrópoles. 
 

Foram definidas algumas poucas fontes de recursos 

específicos para as unidades, além da anuência prévia.  
 

Nenhuma autonomia. 
 

Lei federal 14/1973 institucionaliza 8 RMs:  

Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, 

Recife, Salvador e São Paulo 

Lei federal 20/1974 institucionaliza a do Rio de Janeiro. 
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INSTITUCIONALIZAÇÃO DE RMs, AUs E RIDEs 

Após ano 1988 
 

Constituição federal de 1988 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições 

e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 
... 

§ 3º. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 

constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para 

integrar a organização, o planejamento e a execução de 

funções públicas de interesse comum. 
 

Art. 43: Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua 

ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a 

seu desenvolvimento e à redução das desigualdades 

regionais. 

(As RIDES, de que trata o Art. 43, se compõem de municípios de 

diferentes estados). 
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INSTITUCIONALIZAÇÃO DE RMs, AUs E RIDEs 

Após ano 1988  

Mais de 50 RMs e de meia dúzia de Aus foram 

institucionalizadas pelos estados para gestão das FPIC; e 

3 RIDEs para eliminar desigualdades regionais. 
 

Inexistência de fontes de recursos, salvo prioridades em 

alguns programas federais e em determinadas tarifas. 
 

Nenhuma política urbana ou de desenvolvimento regional 

que articule as unidades institucionalizadas, seja na esfera 

federal ou dos estados. 
 

Efervescem movimentos nas metrópoles (não só nelas) 

com motivo inicial na tarifa do transporte público – uma 

FPIC. 

Processo de institucionalização de RMs 



Processo institucional 
 

59 UIs (31/08/2012) 

945 municípios 
 

Região Norte: 7 unidades 

Região Nordeste: 22 

Região Sudeste: 10 

Região Sul: 17 

Região Centro-Oeste: 3 

 

FONTE: IPARDES; Observatório 

das Metrópoles 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DE RMs, AUs E RIDEs 
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INTEGRAÇÃO À DINÂMICA DA METROPOLIZAÇÃO 

Nº 

Municípios 

% 

Municípios 

Altíssimo 34 3,6 

Muito alto 123 13,0 

Alto 102 10,8 

Médio 173 18,3 

Baixo 185 19,6 

Muito baixo 328 34,7 

TOTAL 

UNIDADES 945 100,0 

FONTE: IPARDES; 

Observatório das Metrópoles 
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Avanços 
 

A metrópole na agenda pública nos anos 1970; a volta da 

preocupação com a metrópole nos anos recentes. 
 

Debate em fóruns técnicos, acadêmicos, governamentais e 

legislativos (Estatuto da Metrópole). 
 

A consciência nas ruas. 
 

Realização do sonho de ser metrópole ou o esboço de uma 

preocupação com o urbano e o regional (AL, PB, RR, SC, ?). 
 

Algumas dinâmicas que a institucionalização desencadeia: 

caso do crescimento populacional marcante, os vetores de 

expansão dos aglomerados. 

AVANÇOS, LIMITES E DESAFIOS 
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AVANÇOS, LIMITES E DESAFIOS 

Limites 
 

Conflito de competências inter (entre esferas de governo) e 

intragovernamental (entre unidades da mesma esfera). 
 

Embates entre estado, segmentos econômicos, políticos e 

sociais. 
 

Dificuldade do planejamento e gestão metropolitana; do 

exercício cooperado para realização de serviços (FPICs). 
 

Questões financeiras, orçamentárias, fundos. 
 

Estrutura de poder da região metropolitana. 

 

(EMPLASA, 1986) 
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Desafios 
 

Governança de regiões urbanas de grandes extensões 

territoriais; um território em diferentes tempos; uma 

urbanização em diferentes estágios; configurações espaciais 

em diferentes escalas. 
 

Há um “tecido metropolitano” que paira, transforma e imprime 

características metropolitanas em cidades de diferentes 

naturezas – até mesmo nas fronteiras. 
 

Estamos preparados social, política e institucionalmente para 

esse fenômeno metropolitano contemporâneo?  
 

Somos capazes de reconhecer que já se constitui um cidadão 

metropolitano, que tenta praticar uma cidadania híbrida, 

carente, desprotegido de direitos, sem canais de participação?  
 

AVANÇOS, LIMITES E DESAFIOS 

Avanços, limites e desafios 
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