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Introdução 
 

Nas últimas décadas, o território brasileiro tem passado por mudanças importantes em 
sua configuração político-metropolitana. Estas modificações devem-se a dois fatores: (1) 
mutações no processo de metropolização e urbanização, com forte processo de 
desmetropolização e reconcentração populacional e de atividades, criando novas 
aglomerações urbanas; (2) o segundo refere-se ao crescimento do número de regiões 
metropolitanas devido à dimensão política que se orienta devido às transformações de 
ordem  estabelecidas com a promulgação da Constituição de 1988, determinando aos 
estados da federação a delimitação e gestão de seus espaços metropolitanos (a partir de leis 
complementares e decretos). Além disso, outro fenômeno novo que se desponta nos anos 
2000, correspondente à delimitação dos aglomerados metropolitanos que abrangem 
municípios de mais de um estado. Segundo orientações legais de responsabilidade estadual, 
o país tem, atualmente, 23 regiões metropolitanas e 3 RIDES (Regiões Integradas de 
Desenvolvimento). 

Quanto ao crescimento demográfico, são notáveis dois grandes processos: tendência 
crescente de redução de crescimento populacional em municípios-núcleo das velhas 
metrópoles e capitais; e tendência de aumento de crescimento populacional em muitos 
municípios periféricos, inclusive nas velhas metrópoles. Muitas regiões metropolitanas 
brasileiras são expressões do expraiamento de velhas metrópoles, por exemplo, a de 
Campinas e da Baixada Santista formam um complexo metropolitano liderado pela Região 
Metropolitana de São Paulo. Vale do Aço é aglomerado metropolitano que tem como 
referência a Região Metropolitana do Belo Horizonte. 

Nota-se, ainda uma outra tendência: a inclusão de municípios poucos povoados e de 
baixo crescimento populacional nos limites político-metropolitanos,  devido aos critérios 
outros que não incluem a questão demográfica à vida de relações entre os municípios, 
sendo os elementos políticos e econômicos, na maioria das vezes, as principais referências 
de delimitação.  

Identificam-se ainda mutações efêmeras de criação e extinção de regiões 
metropolitanas que não seguem critérios analíticos da urbanização e da metropolização.  

O presente trabalho tem como finalidade apresentar tendências da configuração 
metropolitana brasileiras no período 1990-2008, considerando o contexto de 
descentralização administrativa, passando aos estados a gestão metropolitana, e ao Governo 
Federal a criação e gestão  das RIDES – Regiões integradas de Desenvolvimento. Neste 
período, tornam-se notável a forte mutação da urbanização brasileira, novas compreensões 
do processo metropolitano (diferenciando processos das velhas metrópoles com os das 
novas metrópoles) e a identificação do descompasso entre esta compreensão e as ações das 
secretarias de planejamento no país.  

Neste sentido, a investigação tem como proposta contribuir para o ensino da 
metrópole, contextualizando tendências num diálogo entre o espaço vivido, as relações de 
poder e projetos governamentais que interferem na gestão metropolitana. 



Serão apresentados mapas que foram criados no âmbito da pesquisa e que  permitem 
ainda outras possibilidades de análise, que devem ser acompanhadas do conhecimento 
adquirido a partir da realidade empírica de cada região. 

Os resultados da pesquisa, a serem apresentados, fazem parte do Projeto Atlas das 
Regiões Metropolitanas Brasileiras do Laboratório de Estudos metropolitanos do Grupo de 
Pesquisa e Extensão: Urbano, Território e Mudanças Contemporâneas, desenvolvido no 
Departamento de Geografia da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro e recebe fomento da FAPERJ.  

 
 

Recompondo a História da gestão das Regiões metropolitanas e as novas 
configurações territoriais 
 

A delimitação das regiões metropolitanas brasileiras  foi feita nos anos 60, sendo 
que a publicação da pesquisa ocorre em 1969, por meio do artigo: "Áreas de pesquisa para 
determinação de áreas metropolitanas" (FAISSOL, 1969), no contexto da produção 
intelectual e política da "Geografia Quantitativa", orientada por métodos matemáticos e 
estatísticos e noções teóricas sobre a urbanização e a metropolização, buscando a precisão 
das variáveis. Foram delimitadas nove regiões de acordo com os critérios apresentados 
nesse artigo: vida de relações entre os municípios,  sucessão de eventos e fenômenos 
interligados por mútuas relações de causa e efeito e desigualdades intra-metropolitanas. 
Estas regiões tornaram-se instrumentos de política territorial durante os governos militares. 
Já no bojo da abordagem crítica, as regiões metropolitanas brasileiras são vistas como palco 
de contradições entre inovações, modernização e pobreza; são lugares da aglomeração 
urbana, da concentração demográfica e de centralização das atividades secundárias e 
terciárias.  

A partir dos anos 80, o fenômeno da metropolização tem mutações importantes na 
sua face político-administrativa e de gestão territorial: o primeiro refere-se ao fato que sua 
criação e gestão deixa de ser do âmbito federal para o âmbito das unidades da federação. A 
outra mutação decorre da primeira, consiste no surgimento de novas regiões 
metropolitanas, totalizando, hoje, 26 novos espaços. A terceira mutação no campo 
administrativo e político da gestão metropolitana, não é propriamente uma mutação, mais 
uma inovação, que é a delimitação de 3 Regiões Integradas de Desenvolvimento criadas por 
Leis Complementares e Decretos Federais, que envolvem municípios de mais de um 
estado.. Assim do ponto de vista da configuração política do país, foi instituído 29 espaço 
metropolitanos. 

A dimensão política da delimitação metropolitana, no contexto atual, demonstra, 
portanto que com o processo de redemocratização política do país foi acompanhado da 
descentralização administrativa, a criação das regiões metropolitanas passou a ser feita 
pelos estados da federação. Diferentes das nove antigas metrópoles que foram demarcadas 
no âmbito do poder centralizado - Governo Federal  no bojo dos governos militares - e 
eram alvos dos planos nacionais de desenvolvimento, as novas  regiões metropolitanas e 
RIDEs Regiões integradas de Desenvolvimento surgem no cenário político-territorial como 
um enigma sem maiores esclarecimentos à população, além de que é grande a alteração do 
número de municípios que fazem parte desta regionalização política metropolitana,  ver 
Tabela 1. 

 



Tabela 1- Regiões Metropolitanas  e RIDEs – Brasil -Legislação, data de criação e 
município-sede 

Estados Regiões Metropolitanas Legislação Data de 
Criação 

Extinção Município-
Sede 

AL RM de Maceió LCE 18/98 19/11/1998  Maceió 
BA RM de Salvador1 LCF 14/73 08/06/1973  Salvador 
CE RM de Fortaleza1 LCF 14/73 08/06/1973  Fortaleza 
DF Região Integrada de 

Desenvolvimento do Distrito 
Federal e Entorno 2 

LCE 94/98 19/02/1998  Brasília 

ES RM de Vitória LCE 58/95 21/02/1995  Vitória 
GO RM de Goiânia LCE 27/99 30/12/1999  Goiânia 
MA Grande São Luís LCE 38/98 12/01/1998  São Luís 

RM de Belo Horizonte1 e 3 LCF 14/73 08/06/1973  Belo 
Horizonte 

MG 

RM do Vale do Aço3 LCE 51/98 30/12/1998  Ipatinga5 
PA RM de Belém1 LCF 14/73 08/06/1973  Belém 
PB RM de João Pessoa LCE 59/03 30/12/2003  João 

Pessoa 
PE RM de Recife1     LCF 14/73 08/06/1973  Recife 
PE/BA RIDE Petrolina/Juazeiro LCF 

113/01 
19/09/2001  Juazeiro e 

Petrolina 
PI RIDE - Teresina LCF 

112/01 
19/09/2001  Teresina 

RM de Curitiba1 LCF 14/73 08/06/1973  Curitiba 
RM de Londrina LCE 81/98 17/06/1998  Londrina 

PR 

RM de Maringá LCE 83/98 17/07/1998  Maringá 
RJ RM do Rio de Janeiro1 LCF 20/74 1º/07/74  Rio de 

Janeiro 
RN RM de Natal LCE 

152/97 
16/01/1997  Natal 

RS RM de Porto Alegre1 LCF 14/73 08/06/1973  Porto 
Alegre 

RM de Florianópolis4 LCE 
162/98 

06/01/1998 Grande 
Florianó-
polis  

Florianó-
polis 

RM do Vale do Itajaí4 LCE 
162/98 

06/01/1998 Extinta 
por 

LCE 
381/2007 

 

Blume- 
nau 

SC 

RM do Norte/Nordeste 
Catarinense4 

LCE 
162/98 

06/01/1998 Extinta 
por LCE 

381/2007 

Joinville 



RM da Foz do Rio Itajaí4 LCE 
221/2002 

06/01/1998  Extinta 
por 

LCE 
381/2007 

Itajaí 

RM Carbonífera4 LCE 
221/2002 

09/01/2002 Extinta 
por 

LCE 
381/2007 

Criciúma 

 

RM de Tubarão4 LCE 
221/2002 

09/01/2002 Extinta 
por  

LCE 
381/2007 

Tubarão 

RM de São Paulo1 LCF 14/73 08/06/1973  São Paulo 
RM da Baixada Santista LCE 

815/96 
30/07/1996  Santos 

SP 

RM de Campinas LCE 
870/2000 

19/06/2000  Campinas 

Total  26        
1  As nove primeiras regiões metropolitanas instituídas no País, 
em 1973 e 1974. 

 

4  Inclui o Núcleo Metropolitano e a Área de 
Expansão Metropolitana.  

 

Fonte: Consulta ao Emplasa, 2002 e IBGE, 2004. 
 
Este novo quadro territorial político da metropolização, envolve mais de 413 

municípios, engendrando nova configuração espacial ao território nacional e ao mesmo 
tempo nos coloca o desafio de averiguar o processo de metropolização que apresenta 
características múltiplas e diversas: elementos estruturantes das antigas metrópoles que 
tiveram origem nos anos 50-60 e novos elementos demarcados pela forte concentração 
econômica e demográfica. Na nova tendência, existem processos novos, tais como a RIDE 
de Brasília, um processo de metropolização que envolve municípios de três unidades 
federativas (Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais). Têm-se ainda as RIDEs Terezina e 
Petrolina-Juazeiro.  

Esta nova configuração territorial  nos colocar várias dúvidas em relação à 
capacidade de exercício da gestão metropolitana, a reflexão sobre  a decadência doe vários 
órgãos responsáveis pela gestão metropolitana, a explicitação de informações mais precisas 
sobre esta escala de vida e o envolvimento social nas questões que são de âmbito 
metropolitano. Temos visto neste momento  de redemocratização política, limites na 
participação popular da gestão, ainda que o Estatuto das Cidades aponte para a importância 
da Gestão democrática das metrópoles. O processo de redemocratização político-
administrativa, marcado pela Constituição de 1988, a transposição de responsabilidades no 
âmbito estadual ocorre concomitante a fragilização do planejamento territorial ao nível do 
governo federal e ao fortalecimento dos municípios como responsáveis pelo planejamento 
dos usos do território e dos serviços públicos (o denominado  poder local). Em 



conseqüência, observa-se, nos últimos anos, a crise dos organismos de planejamento 
metropolitano, como ocorreu no Rio de Janeiro, Salvador, Belém, etc.. Apenas o de Porto 
Alegre e São Paulo mantiveram seu exercício de diagnóstico e de intervenção em suas 
respectivas metrópoles. Mais recentemente com a criação do Fórum Nacional das Entidades 
Metropolitanas. Parece que se buscará um diálogo nacional sobre problemas comuns das 
áreas metropolitanas. Mas este diálogo ainda esta circunscritos aos órgãos de governos, não 
houve ainda uma política de inclusão da sociedade civil, com maior divulgação e  
informação para a população. Vale ainda ressaltar o descolamento entre a ação política e o 
processo de urbanização, que ocorre em certos casos, como é o exemplo do Município de 
Marica na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que recentemente, o prefeito solicitou 
sua saída desta Região para fazer parte da Região dos Lagos. O Mesmo se refere à saída do 
município de Itaguaí da RMRJ. A decisão dos prefeitos não obedece à vida de relações 
entre os municípios conurbados, mas interesses e disputa de recursos oferecidos na sua 
inserção em outras áreas de planejamento estadual.  

 
Metropolização Brasileira: velhos e novos processos da dinâmica urbana 

A metropolização faz parte do fenômeno da urbanização brasileira que remete aos 
ajustes sociais (mobilidade demográfica)  e a dinâmica da economia, expressando múltiplas 
e diversas tendências  que vai desde (1) a involução metropolitana (no sentido de que os 
municípios-núcleo das velhas metrópoles apresentam crescimento populacional menores do 
que o de vários municípios de sua periferia).  (2) Nota-se também que as novas áreas 
metropolitanas, muitas crescem acentuadamente, demonstrando mobilidade demográfica no 
interior dos estados ou no interior da área de aglomeração, embora devemos ter em mente 
que esta mobilidade não tem a mesma magnitude do processo de metropolização do 
período 50-60. (3) É notável o expraiamento, isto é, crescimento dos municípios periféricos 
e inserção de outros municípios à aglomeração metropolitana da metrópole para além dos 
limites estabelecidos anteriormente como são os casos: Região Metropolitana de Belo 
Horizonte e seu Colar Metropolitano da RM Belo Horizonte; Região Metropolitana do Vale 
do Aço e seu Colar Metropolitano da RM Vale do Aço, Região Metropolitana de São 
Paulo, Região Metropolitana da Baixada Santista, Região Metropolitana de Campinas, 
Região Metropolitana de Florianópolis com sua área de Expansão Florianópolis entre 
outras áreas metropolitanas e Região Metropolitana de Belo Horizonte e seu Colar 
Metropolitano da RM Belo Horizonte. Este expraiamento é a expressão de dinâmica 
econômica cooperação espacial entre municípios e também se refere à dinâmica da 
mobilidade social o que caracteriza a dinâmica da vida  urbana, porém  tendência atual da 
metropolização é também marcada por uma nova tendência (4) que pode ser compreendida 
como conteúdo social mais seletivo, ou seja,  nem sempre a dinâmica econômica vem 
acompanhada da mobilidade social, tão marcada nos anos 50-60 com o êxodo rural e as 
migrações inter-regional e intra-regional. Trata-se de uma outra metropolização, marcada 
pela dinâmica privativa que tem como centralidade a cooperação econômica e a 
seletividade de mão de obra muito especializada, é o que se próxima, por exemplo, as  áreas 
metropolitanas do estado de Santa Catarina, criados na década de 1990:. Região 
Metropolitana do Vale do Itajaí, Área de Expansão do Vale do Itajaí, Região Metropolitana 
do Norte/Nordeste Catarinense, Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense e RM 
Carbonífera, o que marca  a modernização industrial do Sul do Brasil, articulado  a uma 
dinâmica regional mais abrangente relacionado ao centro-sul e a inserção à globalização. 
Pode-se reconhecer dois ideários sobre a gestão metropoliana que faz desenvolver  práticas 



políticas neoliberais. Uma é o tradicional ideário sobre as desigualdades sociais: Neste 
caso, a vida metropolitana tem a mesma dimensão e magnitude que lhe confere densidade 
do tecido social, dando forma e conteúdo aos problemas  urbanos nas tradicionais 
metrópoles e capitais brasileiras, questões referentes à segurança, aos serviços 
compartilhados  - saúde, educação, habitação transportes – alvos de reivindicações sociais e 
da  vida política diversificada. O segundo ideário, que condicionam ações políticas, refere-
se ao que chamamos de nova metropolização, ou seja,  a articulação entre os municípios 
que têm uma vida de relações cotidiana é orientada pelo papel econômica que cada 
município deve ou deverá desempenhar na “cooperação metropolitana”. Isto explica o fato 
de municípios periféricos, com população reduzida quanto ao quadro mais geral da 
metrópole, tem com fraco crescimento populacional, estarem dentro o limite territorial das 
novas “metrópoles” (Mapa 1 e Tabela 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mapa 1 

 



 Tabela 2 - População Residente e Taxas de Crescimento das RMs , RIDE e Estados  – 1996 e 2000   
    

População das RMs População dos Estados   

Estados 
Regiões 
Metropolitanas 1996 2000 

Taxa de 
Cresc. (em 

%) 
1996 2000 

Taxa de 
Cresc. (em 

%)   
AL RM de Maceió 895.271 989.182 2,53 2.633.339 2.822.621 1,75     
BA RM de Salvador 2.709.084 3.021.572 2,77 12.541.745 13.070.250 1,04   
CE RM de Fortaleza 2.693.996 2.984.689 2,59 6.809.794 7.430.661 2,21   

DF 

Região Integrada de 
Desenvolvimento do 
Distrito Federal e 
Entorno (RIDE) 

2.552.480 2.952.276 3,7 - - - 

  
ES Grande Vitória 1.182.354 1.425.587 4,79 2.802.707 3.097.232 2,53   
GO RM de Goiânia 1.444.330 1.639.516 3,22 4.515.868 5.003.228 2,6   
MA Grande São Luís 941.431 1.070.688 3,27 5.222.565 5.651.475 1,99   

RM de Belo 
Horizonte 

3.803.249 4.819.288 
6,1 

  MG 
RM do Vale do Aço 522.410 563.073 1,89 

16.673.097 17.891.494 1,78 
  

PA RM de Belém 1.485.569 1.795.536 4,85 5.510.849 6.182.307 2,92   
RM de Curitiba 2.425.361 2.726.566 2,97   
RM de Londrina 597.483 647.854 2,04   PR 
RM de Maringá 430.674 474.202 2,44 

9.003.804 9.563.458 1,52 
  

PE RM de Recife 3.087.967 3.337.565 1,96 7.399.131 7.918.344 1,71   
RJ RM de Rio de Janeiro 10.192.097 10.894.156 1,68 13.406.379 14.391.282 1,79   
RN RM de Natal 921.491 1.043.321 3,15 2.558.660 2.776.782 2,07   
RS RM de Porto Alegre 3.246.869 3.658.376 3,03 9.637.682 10.187.798 1,4   

RM de Florianópolis 680.279 816.315 4,66   SC 
RM de Vale do Itajaí 492.697 538.846 2,26 

4.875.244 5.356.360 2,38 
  



RM de 
Norte/Nordeste 
Catarinense 

817.299 926.301 
3,18 

  
RM da Foz do Rio 
Itajaí 

316.209 375.589 
4,4 

  
RM Carbonífera 298.192 324.747 2,16   

 

RM de Tubarão 307.732 324.591 1,34 

   

  
RM de São Paulo 16.583.234 17.878.703 1,9   
RM da Baixada 
Santista 

1.309.263 1.476.820 
3,06 

  
SP 

RM de Campinas 2.094.596 2.338.148 2,79 

34.120.866 37.032.403 2,07 

  
Total - 62.031.617 69.043.507 - -  -     
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.  



Esta nova metropolização é socialmente seletiva – não atrai e não se deixa atrair 
pelos mais pobres -, mas condiciona a mobilidade de mão de obra especializada, 
composta por segmento de classe média e com um fluxo demográfico menos visível em 
muitos municípios. Esta dinâmica demográfica reflete a dimensão privada e seletiva dos 
investimentos que agregam a cooperação capitalista de empresas numa concentração 
espacial, criando novas metrópoles ou incorporando novos espaços às áreas 
metropolitanas.  No interior das velhas metrópoles percebe-se a expansão voltada mais 
para a dinâmica econômica privativa por estar acompanhada de uma mobilidade sócio-
espacial bastante seletiva, composta por ocupações profissionais especializadas e por 
investimentos públicos e empresariais que visam a inserção dos lugares à globalização. 
Esta tendência de delimitação de espaços metropolitanos a partir da cooperação 
econômica ocorre também no interior de velhas metrópoles. A inserção de tais espaços à 
participação econômica é feita como projeto a ser implementado no futuro condicionado 
e se apóia no papel a ser desempenhado no bojo da guerra fiscal e dos jogos das 
“vantagens comparativas”, ou seja, aquilo que o município pode contribuir no contexto 
da cooperação metropolitana. Nesta lógica se inscreve a criação e extinção de Regiões 
metropolitanas seguindo somente critérios de projeção futura e de jogos de interesses 
entre poder publico municipais e estadual. 

É o caso do estado de Santa Catarina, a Lei Complementar 381 de 7 de maio de 
2007, dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura organizacional da Administração 
Pública Estadual. Alterou-se a estrutura organizacional da Administração do Estado de 
Santa Catarina, definindo  a criação das Secretarias de Estado do Desenvolvimento 
Regional,  e neste documento de gestão territorial substitui as seguintes Regiões 
Metropolitanas por áreas de desenvolvimento: Região Metropolitana Carbonífera, 
Região Metropolitana da Foz do Rio Itajaí, Região Metropolitana do Norte/Nordeste 
Catarinense, Região Metropolitana do Vale do Rio Itajaí, Região Metropolitana de 
Tubarão. 

Este delimitação a partir de critérios políticos efêmeros leva a acontecer, por 
exemplo, a delimitação de cinco Regiões metropolitanas em Santa Catarina –  criados 
nos anos de 1998 - 2002. No processo de reestruturação administrativa essas regiões 
metropolitanas não aparecem na Lei complementar Estadual 381 de 2007. Há nova 
reestruturação espacial. 

O Termo Região Metropolitana de Florianópolis é substituído pelo termo 
Grande Florianópolis na  Lei Complementar estadual n° 381 de 2007.  

A Lei Complementar 381 de 7 de maio de 2007, dispõe sobre o modelo de 
gestão e a estrutura organizacional da Administração Pública Estadual, altera a estrutura 
organizacional da Administração do Estado de Santa Catarina e define a criação das 
Secretarias de Estado do Desenvolvimento Regional, assim extinguindo essas Regiões 
Metropolitanas.  

 

Processo de aglomeração ampliada: o complexo metropolitano de São Paulo 

São Paulo representa para o país a referência nacional da modernização 
brasileira e da industrialização criada a partir do modelo de economia fundamentada no 
tripé capital nacional - Estado –capital internacional e no modelo de substituição de 
importações  fomentada pelo Governo Vargas na década de 30. A metropolização em 
São Paulo expressa assim a face mais completa do agigantamento qualitativo e 
quantitativo da urbanização brasileira que se acelera nas décadas seguintes 1950-1960, 
que é resultado de um complexo movimento  de concentração de atividades econômicas 
diversificadas e  urbanas e de migrações inter-regionais que tem em São Paulo e Rio de 



Janeiro lugares privilegiados de chegada. A análise de processo de expraiamento da 
metrópole para aquilo que iremos chamar de complexo metropolitano de São Paulo. 

 
Mapa 2 – Complexo Metropolitano de São Paulo – SP - Brasil 
 

 
 
Fonte: Emplasa – Governo de São Paulo, 2005. 
 

 

A mutação do espaço para a modernidade capitalista, ou seja, a conformação de 
uma sociedade e um território expressivos do urbano-industrial e do desenvolvimento 
capitalista de ponta faz de São  Paulo o retrato mais expressivo desta mutação.  No 
entanto,  nos anos 80 e  90 já se aponta para a crise na economia brasileira (SILVA, 
1999) e está crise tem grande expressão nas metrópoles, por causa da saída de industrias 
e da reestruturação produtiva somada ao quadro de  crise de acumulação, fortalecimento 
da formas ilícitas  (narcotráfico, assaltos, roubos, seqüestros) que vão ampliar a 
violência e o desemprego. São Paulo, coração que pulsa a modernização do país, na 
disputa com a metrópole do Rio de Janeiro e ambas passam a experimentar a face mais 
aguda da modernização excludente, que no período do Desenvolvimentismo e do  
Milagre Brasileiro, não conseguiram a distribuição eqüitativa da renda produzida. 
Nestas décadas de crise, que se estende até os dias de hoje, em que a concentração da 
renda está mais acentuada e a exclusão social face da mesma modernização assume grau 
mais agudos. Como a metrópole de São Paulo tem dimensões demográficas ampliadas, 
a crise  neste espaço toma dimensões profundas, ao mesmo tempo, que sofre novos 
patamares de inovações tecnológicas e tem ocorre a expansão de seus capitais para além 
de seus limites geográficos. Isto significa que compreender a metrópole e compreender 
a metropolização necessita de novas orientações conceituais, alteração dos próprios 
significados dos conceitos que expressão ou buscam explicar os fenômenos territoriais  
e a compreensão de sua densidade. Análise de processo de expraiamento da metrópole 
para aquilo que iremos chamar de complexo metropolitano de São Paulo refere-se, 
sobretudo, a expansão da velha metrópole em direção a cidade de Santos, com intensa 
fluidez de mercadorias em direção ao porto de Santos e em deslocamento para 



Campinas. A dinamização do interior paulista com instalações de industriais de grande 
porte ligado à informática, relacionado ainda a produção do moderno agronegócio, 
contribui para o processo de expansão metropolitana, definido por Santos (1993) como 
desmetropolização, onde se realiza também pela mobilidade residencial em direção aos 
novos espaços metropolitanos. Mas a velha fronteira metropolitana paulista vai verificar 
novos papéis, novas funções, como sede das indústrias e como sede dos setores  
responsáveis pela logística, comunicação  e consumo.  

 
Considerações finais 
 

À guisa da conclusão, a compreensão da configuração metropolitana no Brasil, 
necessita de entendimento de dois processos que se inter-relacionam. A compreensão do 
processo de metropolização, com identificação da expansão metropolitana, mutações 
das velhas metrópoles e o segundo processo se refere à gestão metropolitana. Na maior 
parte com a nova orientação legal junto aos estados, os critérios de definição 
desvinculam-se muitas vezes do entendimento dos processos de urbanização e de 
metropolização, para seguir critérios políticos efêmeros ou projetos a serem 
implementados. Neste sentido, fica compreensível a extinção das cinco regiões 
metropolitanas de Santa Catarina.  

A grande maioria das áreas metropolitanas a gestão territorial se dá de forma 
muito precária como a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que praticamente não 
há gestão, o que causa uma série de problemas a população pela falta de transporte 
metropolitano. Em contrapartida, existem regiões em que a gestão vem acontecendo de 
forma inovadora, como nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, dentre outras. 

Ainda vale considerar novos processos de organização de aglomeração, tais como 
em Pelotas (RS), Uberlândia (MG), que não chegam a serem metrópoles, mas vivem 
processos de vida de relações entre municípios muito parecidos com a metropolização. 
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