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DINÂMICA SOCIOTERRITORIAL DAS METRÓPOLES  
BRASILEIRAS: DISPERSÃO E CONCENTRAÇÃO 

Luiz César Queiroz Ribeiro* 

As Regiões Metropolitanas (RMs)  se multiplicam no território nacional, mas não 
temos uma política metropolitana. As primeiras nove RMs foram criadas em 1973 
por meio da Lei Complementar Federal no 14; hoje elas totalizam 27 legalmente 
constituídas.1 O conjunto dos aglomerados urbanos considerados como Regiões 
Metropolitanas concentra hoje 453 municípios, onde vivem pouco mais de 70 milhões 
de habitantes, distribuídos em aproximadamente 167 mil Km2. Entre as 27 RMs 
temos, por um lado, São Paulo e Rio de Janeiro com densidades demográficas de 
2.220 e 1.899 habitantes por km2, respectivamente, e, de outro, Tubarão e Carbonífera 
em Santa Catarina com apenas 19,54 e 87,7 habitantes por km2.. Trata-se, portanto 
de um conjunto bastante diversificado nos seus respectivos graus de conurbação. 
Também se diferenciam segundo o grau de concentração da população do município-
pólo da RM. Ao mesmo tempo, nos últimos dez anos, a população das sete maiores 
regiões metropolitanas oficiais saltou de 37 para 42 milhões de habitantes e suas periferias 
conheceram uma taxa de crescimento de 30%, enquanto as áreas urbanas mais centrais 
não cresceram no mesmo período mais de 5% e em suas áreas nucleares verifica-se 
um processo de diminuição da população residente. 

Qualquer estratégia de desenvolvimento nacional está fortemente condicionada à 
capacidade da sociedade brasileira para enfrentar os desafios metropolitanos do 
crescimento. Essa afirmação pode parecer trivial, mas é necessária para desfazer o mito da 
obsolescência econômica das metrópoles, segundo o qual a revolução dos meios de 
transportes e comunicações iria tornar autônomas as empresas em relação às economias 
de aglomeração fornecidas pelas grandes cidades. Estudo realizado recentemente pelo 
Observatório das Metrópoles2 demonstrou, ao contrário, que as metrópoles continuam 
oferecendo as maiores vantagens da aglomeração para os circuitos mais dinâmicos da 
economia de serviços avançados.  

                                                 
* Professor titular do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (Ippur) da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) e coordenador do Observatório das Metrópoles.  

1. Com a Lei Complementar Federal no 14, de 8 de junho de 1973, foram estabelecidas oito Regiões Metropolitanas: Belém, 
Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo. No ano seguinte, foi criada a do Rio de 
Janeiro, pela Lei Complementar no 20, de 1o de julho de 1974. A Constituição de 1988 atribuiu aos estados da Federação a 
competência de criar regiões metropolitanas. Desde então elas vêm se multiplicando no território nacional.  

2. Trata-se do estudo “Análise das Regiões Metropolitanas do Brasil. Relatório da Atividade 1: identificação dos espaços 
metropolitanos e construção de tipologias”, desenvolvido para o Ministério das Cidades em 2004/2005.  
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O território nacional está integrado por 15 aglomerados urbanos com funções 
metropolitanas,3 pela concentração das atividades econômicas e políticas que as coloca 
na categoria de megacidades ou megalópoles,4 como proposta por Sassen (1994). Essas 
categorias de aglomerados urbanos se caracterizam pela existência de fortes contrastes, 
convivendo a extrema pobreza com as opulências das áreas centrais.  

Dinâmica socioterritorial: dispersão e concentração 

No período histórico conhecido como de substituição de importação – 1930/1980 – 
a dinâmica de organização do sistema urbano-metropolitano brasileiro foi fortemente 
caracterizado pelas tendências à dispersão da população em distantes periferias das 
áreas centrais, por meio do modelo de provisão de moradia conhecido como loteamento-
periférico-autoconstrução. A análise interna dos 15 núcleos urbanos com funções 
metropolitanas indica que tal tendência persiste, mas ao mesmo tempo apresenta 
movimentos de pressão pela ocupação das áreas centrais, como mostra o gráfico 1: 

GRÁFICO 1 

Taxa de crescimento da população, segundo o grau de integração  
dos municípios nas 15 metrópoles 
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Taxa de crescimento 2000/2004
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Fonte: FIBGE. Tabulação Observatório das Metrópoles. 

Com efeito, nos períodos de 1991-2000 e 2000-2004 os municípios pólos tiveram 
taxas médias anuais de crescimento demográfico menores que aqueles que formam 
suas periferias, com exceção dos municípios com muito baixa integração na dinâmica 
metropolitana. Examinando por esse prisma, portanto, podemos constatar que no pe-
ríodo mais recente persistem as tendências de dispersão na organização interna dos 15 
principais núcleos urbanos brasileiros. Quando, porém, avaliamos o crescimento pelos 
números absolutos, constatamos que o crescimento concentra-se fortemente nos 
municípios mais centrais das metrópoles, como indica o gráfico 2.5 

                                                 
3. Na ordem da hierarquia das funções metropolitanas dos aglomerados: Grupo 1 – São Paulo; Grupo 2 – Rio de Janeiro; 
Grupo 3 – Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Curitiba, Salvador, Recife e Fortaleza; Grupo 4 – Campinas, Manaus, 
Vitória, Goiânia, Belém e Florianópolis. Os indicadores para identificar os aglomerados com funções metropolitanas e 
hierarquizá-los foram: população em 2004, número de agências bancárias, massa da renda pessoal, concentração de 
atividades de ponta ligadas aos considerados produtivos, movimento financeiro, sedes das maiores 500 empresas do Brasil e 
número de passageiros das linhas aéreas.  

4. São  aglomerados urbanos com funções centrais, com mais de 10 milhões de habitantes, resultantes do desenvolvimento 
periférico do capitalismo, da combinação de um intenso processo de desruralização e da industrialização acelerada 
comandada por grandes empresas internacionalizadas, no qual o Estado teve papel essencial em sua viabilização – via 
financiamento, incentivos fiscais e proteção da concorrência – mas, concomitantemente, omitindo-se de adotar políticas de 
regulação das forças de mercado que comandaram o crescimento urbano.    

5. O grau de integração de cada município na dinâmica metropolitana foi definido levando-se em consideração as taxas 
médias geométricas de crescimento de 1991 e 2000; densidade demográfica; contingente que realiza movimento pendular; 
proporção de pessoas que realizam movimento pendular e proporção de emprego não agrícola.  
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GRÁFICO 2 

Distribuição da população e do incremento demográfico, segundo o grau  
de integração dos municípios nas 15 metrópoles 
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Fonte: FIBGE. Tabulação Observatório das Metrópoles 

Não obstante as taxas de crescimento das áreas periféricas serem mais elevadas, 
observa-se a forte concentração do incremento populacional nos municípios pólos, o 
que pode estar expressando a existência de fortes pressões pela ocupação das áreas 
mais centrais das 15 metrópoles. Tal pressão certamente resulta da combinação das 
transformações do mercado de trabalho ocorridas nos anos 1980 e 1990, cujo principal 
traço é o crescimento da ocupação precária, informal, transitória, especialmente no 
setor de serviços em geral e, em especial, nos serviços pessoais, ao lado da reconhecida 
crise da mobilidade urbana e do colapso das formas de provisão de moradia. Como a 
riqueza continua concentrada nos municípios pólos, pode-se concluir que uma das 
principais características da dinâmica socioterritorial das regiões metropolitanas brasileiras 
é a existência de forte pressão pela ocupação das áreas centrais como condição de acesso 
à renda para vastos segmentos de trabalhadores subempregados.   

As metrópoles e a reprodução da pobreza 

Ao lado das evidências do aumento da importância institucional, demográfica e eco-
nômica, as metrópoles brasileiras estão concentrando hoje a questão social, cujo lado 
mais evidente e dramático é a exacerbações da violência. Há 20 anos, a violência nas 
periferias tinha outra dimensão. Os dados sobre a criminalidade violenta nas metrópoles 
brasileiras são tão impressionantes que levaram o historiador Luiz Mir (2004) a cunhar a 
expressão metrópoles da morte: a taxa de homicídios dobrou em vinte anos; a média da 
taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes entre as regiões metropolitanas, 
entre 1998 e 2002, foi de 46,7 vítimas por 100 mil habitantes. Esse valor está bem 
acima da média da taxa nacional de vítimas de homicídio, que nesse mesmo período 
que foi de 28,6 vítimas por 100 mil habitantes. Ou seja, a incidência de homicídios 
nas regiões metropolitanas é quase duas vezes maior que a incidência nacional. Como 
é conhecido, as vítimas de homicídio concentram-se nos jovens do sexo masculino, como 
vêm mostrando vários estudos, como por exemplo Cano e Ferreira (2003, p. 313).  
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A associação entre a violência letal e a urbanização parece, portanto, apresentar 
variadas evidências em estudos empíricos realizados por especialistas. Não parece, 
contudo, haver grande convergência entre os pesquisadores quanto os mecanismos 
que realizam essa associação. Encontramos menção à presença de possível de conjunto 
de fatores de desordem social relacionados ao crescimento urbano acelerado na ausência 
da expansão dos serviços sociais, pobreza, falta de controle social e anonimato, desi-
gualdade, ausência de oportunidades para a juventude etc. (CANO; SANTOS, 
2001). Para outros autores trata-se da conseqüência da crise do padrão integrativo 
construído historicamente na sociedade brasileira, baseado no par hierarquia–favor, 
sem a reposição de outro fundado no avanço dos valores individualistas e no contrato 
social. Nas grandes metrópoles a crise integrativa tem contundentes impactos corrosivos 
nas relações de reciprocidade entre os grupos e classes sociais em razão do modelo de 
segregação residencial explicitar de maneira intensa as enormes desigualdades sociais 
(VELHO, 1996). 

Tais considerações e os dados produzidos em pesquisas do Observatório das 
Metrópoles, autorizam-nos a supor que ganham relevo e importância para a compreensão 
da crise social brasileira os fenômenos de organização socioterritorial das nossas 
metrópoles. O gráfico 3, com efeito, mostra a evolução entre 1998 e 2002 das taxas 
de homicídios nas 15 principais metrópoles brasileiras, segundo o grau de integração 
demográfica, social e econômica dos municípios que as compõem.  

GRÁFICO 3 

Média das taxas de homicídios por 100 mil habitantes, segundo o grau de integração 
dos municípios das 15 RMs 
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Fonte: Ministério da Saúde/Fundação Nacional da Saúde (Funasa). Tabulação: Observatório das Metrópoles. 

As taxas de homicídios são maiores nas áreas mais centrais, sendo mais crítica a 
situação dos municípios que mantêm alta e muito alta integração com o pólo metro-
politano, ou seja, os municípios mais conurbados com o pólo metropolitano. Com 
efeito, é nessa parte do território metropolitano que se observa constante crescimento 
das taxas de homicídios, o que pode estar revelando que nessas áreas integradas esteja 
ocorrendo a concentração dos efeitos negativos decorrentes da combinação entre crise 
dos laços sociais e os processos de segmentação e segregação residencial.  
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Essa constatação vai ao encontro das conclusões da literatura internacional que 
vem destacando, na análise dos impactos das transformações econômicas nas grandes 
cidades, o crescente papel da segregação residencial na explicação das desigualdades de 
oportunidades, resultantes da combinação dos efeitos i) da segmentação do mercado 
de trabalho; ii) da reestruturação do sistema de bem-estar social, por sua vez resultante 
da combinação das tendências à mercantilização da reprodução social e da retração e 
segmentação social do sistema público de consumo; iii) da fragilização e precarização 
das estruturas sociais no plano da família e da comunidade (bairro) em suas capacidades 
de gerar ações solidárias de mobilização de recursos para a auto-reprodução e utilização 
das oportunidades geradas pelas macroestruturas sociais; e iv) finalmente, a adoção 
pelos segmentos vulnerabilizados por essas tendências de atitudes e comportamentos 
que aprofundam o isolamento sociocultural, com particular incidência sobre as crianças e 
os jovens. 

A segmentação do mercado de trabalho tem gerado quatro importantes impactos 
que transformam a dinâmica socioterritorial das grandes cidades: i) a experiência da 
mobilidade social ascendente que marcou o período anterior de expansão econômica, 
ainda de curta distância, é substituída pela da imobilidade e da mobilidade descendente, 
diluindo as expectativas de integração social via trabalho, formadas no período anterior; 
ii) a fragilização do processo de socialização via experiência social do trabalho assalariado 
responsável pela incorporação de valores de integração social e, conseqüentemente, 
diluição do trabalho como eixo da identidade; iii) o estreitamento dos laços de sociabi-
lidade pela perda de contatos sistemáticos no mundo do trabalho; e iv) finalmente, este 
conjunto de transformações tem gerado o encurtamento dos horizontes de tempo e de 
espaço em decorrência da regressão da divisão social do trabalho. 

A fragilização da estrutura social tem ocorrido pela tendência ao isolamento 
socioterritorial-cultural dos bairros que concentram os trabalhadores que mantêm laços 
frágeis com o mercado de trabalho, gerando as seguintes tendências: i) diminuição das 
possibilidades de estabelecer laços com pessoas de outras categorias sociais, privando 
aqueles que são isolados do acesso a ativos diferentes dos que circulam normalmente 
em seu entorno urbano; ii) separação da exposição ao modelo de papel social exitoso, 
visto que os pobres vivendo somente entre eles passam a perder referências sobre as 
possibilidades de mobilidade social; iii) estreitamento do conjunto dos problemas, cujas 
experiências e soluções podem ser compartilhadas com outras classes; e iv) na busca 
de soluções ocorre a perda de apoio daqueles que têm voz na sociedade.  

Nos estudos foram observados sinais nessa direção. Além das já conhecidas 
tendências ao auto-isolamento das camadas superiores em “cidadelas fortificadas”, 
verificamos a existência da formação de territórios concentrando uma população 
vivendo o acúmulo de vários processos de vulnerabilização social, que apontam para a 
tendência à reprodução da pobreza e das desigualdades em nossas metrópoles. São 
bairros periféricos e favelas que concentram uma população submetida a múltiplos 
processos de fragilização de suas ligações com a sociedade mais ampla e submetidas a 
inúmeras situações de risco de exclusão social, pobreza e mobilidade social descendente. 
Uma das evidência nesta direção está expressa no gráfico 4. A concentração espacial em 
determinados bairros dos segmentos da população fragilizados na sua relação com o 
mercado de trabalho desencadeia um conjunto de processos de reiteração da margina-
lização, na medida em que seu isolamento socioterritorial produz tendências de des-
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conexão da sociedade que, por um lado, desvalorizam ou mesmo destroem recursos 
eventualmente existentes ao nível da família e do domicílio que poderiam ser utilizados 
em ações imediatas de manutenção e aumento do bem-estar e, por outro, bloqueia as 
condições do aproveitamento de eventuais oportunidades que permitem as famílias 
adotarem comportamentos individuais que, no médio e longo prazo, poderiam gerar 
trajetórias de integração e mobilidade sociais ao em vez da reprodução da pobreza. 
E, simultaneamente, pelo deslocamento de parte das camadas médias inferiores e das 
camadas populares dos espaços abertos das metrópoles nos quais elas sempre foram 
historicamente dominantes.  

GRÁFICO 4 

Relação entre a população vulnerável e chefes de domicílios com ocupações  
de alto status* nas 15 metrópoles brasileiras 

 
Fonte: FIBGE. Tabulação Observatório das Metrópoles 
Obs.: *Consideraram-se ocupações de alto status as ocupações que por natureza e posição nas relações de trabalho indicam 

formas de inserção durável e protegida no mercado de trabalho. Por população vulnerável entende-se os vários seg-
mentos da população de 4 a 24 anos em situações de risco em relação à família, a escola e ao trabalho. Para maiores 
detalhes ver o trabalho original, estudo feito pelo Observatório das Metrópoles – Análise das Regiões Metropolitanas 
do Brasil. Relatório de Atividade 2 : Análise das Regiões Metropolitanas do Brasil Construção de Tipologias :Tipologia 
Social e Identificação de Áreas Vulneráveis –  desenvolvido para o Ministério das Cidades em 2004/2005. Disponível 
em: <www.observatorio.tk>. 

Que mecanismos podem explicar a ligação do contexto do bairro com a situação 
de desvantagens sociais de crianças, adolescentes e jovens adultos? Segundo Small e 
Newman (2001, apud KATZMAN, 2005) existiriam dois mecanismos: aqueles refe-
rentes à socialização e instrumentais. Os mecanismos relativos à socialização têm a ver 
com a existência no meio social do bairro, i) de modelo de papéis sociais; ii) da eficiência 
normativa; e iii) da presença de subculturas marginais. O encerramento socioterritorial 
das pessoas vivendo longo período de desemprego, ou subemprego e, conseqüentemente, 
pobreza, certamente não expõe as crianças à situação em que o modelo de papel social 
bem sucedido por meio do trabalho pode servir de exemplo e incentivo à escolarização. 
Podemos mesmo esperar o contrário, ou seja, a tendência à formação de uma subcultura 
pautada por outros princípios éticos e morais que não incentive o esforço via educação 
e trabalho. Além disso, ocorre uma baixa da eficiência normativa. Os mecanismos 
instrumentais são os relativos às condições sociais e materiais do bairro que limitam ou 
bloqueiam a ação individual como, por exemplo, o livre trânsito das pessoas (distância, 
a violência etc.). Além desses mecanismos, a própria qualidade da escola pode ser pior – 
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como organização e como instituição, como já identificado por estudos6 – segundo a 
sua localização no espaço social das metrópoles, especialmente se localizada em um 
bairro popular e pobre; e sobretudo se ele estiver marcado pelo estigma social de 
agrupar uma população socialmente desvalorizada. Há uma espécie de adaptação da 
instituição escolar, fazendo com que os efeitos da segregação e desvalorização social se 
transformem em um comportamento institucionalizado de discriminação social.  

Conclusões: a questão social e a governança das metrópoles 

As metrópoles estão hoje, portanto, no coração dos dilemas da sociedade brasileira. 
Em seu solo estão dramatizados e concentrados os efeitos da disjunção entre nação, 
economia e sociedade inerentes à nossa condição histórica de periferia da expansão 
capitalista, acelerados pela subordinação à globalização hegemonizada pelo capital fi-
nanceiro. Devemos ser capazes de dar uma resposta às ameaças de descoesão social, 
sem o que nenhuma mudança do rumo do transatlântico da economia estabilizada e 
solvável será possível ou terá sentido. Para mais uma vez lembrar e homenagear Celso 
Furtado,7 diríamos com ele que nas metrópoles estão concentrados os processos que 
interrompem a nossa construção como nação.  Mas cabe então uma pergunta: se en-
frentar a questão social é uma necessidade simultaneamente social e econômica, além 
de um imperativo moral, por que até então pouco tem sido feito? Por que a questão 
metropolitana tem sofrido de uma ameaçadora orfandade política? Até quando será 
possível conciliar o processo de democratização com a manutenção de tamanhas e 
gritantes disparidades sociais? Todos os países que conheceram longos períodos de 
democracia realizaram processos de homogeneização social.  

Apresentam-se a seguir alguns pontos essenciais parecem essenciais na formulação 
da agenda pública sobre os desafios a serem enfrentados para a construção de rota de 
sensatez capaz de construir as bases institucionais da governabilidade das metrópoles 
brasileiras: 

1. Questão social e desenvolvimento econômico: apesar dos graves problemas 
sociais identificados em nosso trabalho, devemos olhar o problema metropolitano 
à luz das possibilidades que o nosso sistema de grandes cidades oferece para o 
desenvolvimento econômico socialmente eqüitativo e sustentável do ponto de 
vista ambiental. Como citamos no início do artigo, nem a revolução tecnológica, 
nem os novos modelos de organização das relações de produção e nem mesmo a 
globalização financeira não eliminaram a importância da função econômica 
das grandes cidades, que agora passam ao papel de direção e coordenação dos 
circuitos mundializados de produção e circulação da riqueza. É necessário, 
porém, que as nossas metrópoles contenham os novos requerimentos das 

                                                 
6. Ver por exemplo o trabalho de VAN ZANTEN, A. L´École de la Péripherie. Scolarité et Ségregation em Banlieu, PUF: Paris, 2001.   

7. “Em meio milênio de história, partindo de uma constelação de feitorias, de populações indígenas desgarradas, de 
escravos transplantados de outro continente, de aventureiros europeus e asiáticos em busca de um destino melhor, 
chegamos a um povo de extraordinária polivalência cultural, um país sem paralelo pela vastidão territorial e homogeneidade 
lingüística e religiosa. Mas nos falta a experiência de provas cruciais, como as conheceram outros povos, cuja sobrevivência 
chegou a estar ameaçada. E nos falta também um verdadeiro conhecimento de nossas possibilidades, e principalmente de 
nossas debilidades. Mas não ignoramos que o tempo histórico se acelera, e que a contagem desse tempo se faz contra nós. 
Trata-se de saber se temos um futuro como nação que conta na construção do devenir humano. Ou se prevalecerão as 
forças que se empenham em interromper o nosso processo histórico de formação de um Estado-Nação” (FURTADO, C. 
Brasil: a construção interrompida. Paz e Terra: Rio de Janeiro, 1992, p.35). 
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economias de aglomeração próprios dos serviços avançados à produção, todos 
eles fundados na existência de um tecido social densificado e de um ambiente 
institucional gerador de confiança e cooperação. Nesse sentido, as políticas 
territoriais necessárias ao enfrentamento da questão acumulada nas metrópoles 
brasileiras podem ter impactos econômicos altamente positivos pelo aumento 
da competitividade e da produtividade globais. Por outro lado, a ação concentrada 
e articulada dos níveis de governo em investimento social nos territórios das 
metrópoles certamente terá importantes impactos no aumento da demanda 
agregada da economia, pelos seus efeitos multiplicadores na renda e no emprego.  

2. Política urbana e política social: os resultados do nosso trabalho indicam a 
necessidade de as intervenções governamentais nas metrópoles buscarem a articu-
lação entre os objetivos de assistência social e transferência de renda aos grupos 
mais vulneráveis e os de reconstrução social, habitacional e urbanística dos 
territórios, isto é, intervenções orientadas pelos princípios e instrumentos da 
reforma urbana. Trata-se de tomar o território como elemento de articulação das 
ações governamentais que visam construir o sistema de proteção social e quebrar 
os mecanismos de reprodução das desigualdades e da pobreza.  

3. Governabilidade e governança urbana democrática: o outro desafio refere-se à 
gestão metropolitana. Trata-se de construir um sistema institucional de ações 
cooperativas entre os níveis de governo e entre esse e os atores da sociedade 
civil e do mercado. Há hoje um largo consenso entre especialistas sobre a exis-
tência de uma tendência ao policentrismo do poder urbano, cujos fundamentos 
são, de um lado, o fato de as metrópoles serem o palco de intervenções orientadas 
pelas influências, necessidades e interesses de escalas distintas – global, nacional, 
regional e local –, nas esferas econômica, cultural, e social. Aqui ganha impor-
tância compreender a economia metropolitana como rede articuladora de redes 
que têm ancoragens em distintas escalas, portanto, como uma rede de geometria 
instável. Uma empresa pode ter uma localização local, ligada ao mercado 
regional ou nacional, e, rapidamente, incentivada por política de abertura e de 
aumento da competividade da metrópole, ter seus interesses globalizados. A 
questão da governabilidade das metrópoles no contexto da globalização e da 
reestruturação produtiva deve ser formulada levando em consideração a 
fragmentação do poder e a flutuação dos atores econômicos e políticos, em razão 
de relações de pertencimentos transitórios a setores e políticas diferentes, 
gerando um cenário institucional pouco incentivador à ação sistêmica e coope-
rativa. Por um lado, no Brasil o arcabouço institucional construído sob a in-
fluência da Constituição de 1988 criou um marco regulatório que tornou “os 
problemas metropolitanos” integrantes da esfera compartida de competência 
dos entes federados, sem, contudo, definir um centro de poder e de responsa-
bilidade públicas. Não há na verdade a definição constitucional e legal sobre a 
atribuição da competência da gestão dos territórios metropolitanos, o que torna 
a ação pública dependente da auto-iniciativa de um dos níveis de governo. 
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A conjugação dos dois problemas apontados torna imprescindível o equaciona-
mento da questão metropolitana no quadro do debate sobre o novo pacto federativo. 
Esse deve fundar as condições constitucionais e legais para a construção do marco 
regulatório necessário para dotar as nossas metrópoles de governabilidade e de gover-
nança urbana democrática, ou seja, da capacidade do poder público de agir cooperativa-
mente e de superar os obstáculos gerados pelas tendências ao policentrismo do poder 
urbano. Em outras e últimas palavras, estamos colocados diante do desafio histórico de 
construção de um regime institucional de gestão dos territórios metropolitanos capaz de 
articular os atores do Estado, do mercado e da sociedade em torno de ações de cooperação e 
complementaridade eficaz, eficiente, justo e sustentável.  
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