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APRESEntAção

A Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores 
Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ) é o órgão de estatística, cartografia e 
pesquisa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, cuja atribuição é apoiar e 
oferecer suporte técnico e conhecimento científico aos demais órgãos estaduais na 
produção de informação, oferecendo indicadores socioeconômicos, demográficos 
e ambientais para melhor compreensão da realidade dos territórios e das regiões 
fluminenses.
 
Por meio de sua diretoria do Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas (CEEP), 
a Fundação CEPERJ vem produzindo alguns estudos técnicos, entre eles a 
publicação Cadernos de Estudos Regionais e Metropolitanos que ora se inicia, 
como meio para recolocar o debate do desenvolvimento e planejamento regional 
no âmbito da esfera governamental do estado. 

A presente proposta retoma algumas das atividades centrais da Administração 
Pública: a) produção de conhecimento sobre seu território; e b) identificação 
das principais dinâmicas socioespaciais que envolvem as relações entre lugares, 
populações e regiões. É fundamental ter compreensão sobre a organização 
urbana, as transformações ambientais e os principais processos econômicos em 
curso. Trata-se de um esforço necessário e que deveria servir de balizador do 
planejamento público público.

A partir dos anos 1990, a temática regional ganhou nova referência no campo das 
políticas públicas, particularmente na esfera estadual, com algumas unidades da 
federação apostando na regionalização do planejamento e do orçamento como 
estratégias chaves para a governança regional e o desenvolvimento econômico 
e social1. No âmbito federal, essas propostas ganham vulto com a chegada da 
década de 2000. O Estatuto das Cidades (2001) e a criação do Ministério das 
Cidades (2003); o restabelecimento do Ministério da Integração Nacional e o 
lançamento da Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR (2011); 
e o Estatuto da Metrópole (2015) são alguns exemplos de tentativas recentes de 
estimular e regulamentar o planejamento urbano e regional no país.

Mesmo vivenciando alguns avanços nesse campo, parece, contudo, que o fôlego 
para se pensar e atuar regionalmente vem se dissipando ao longo dos anos. 

1Dallabrida et. al. (2011) destacam o Rio Grande do Sul, com Conselhos Regionais de Desenvolvimento – Coredes, 
e Santa Catarina, com as Secretarias Regionais de Desenvolvimento (SRDs), como experiências exitosas para o 
planejamento e governança regional nos estados da Região Sul do Brasil.
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Hoje, está-se diante de um quadro de incertezas sobre o futuro do Estado do 
Rio de Janeiro, seja por conta do ajuste fiscal no qual o estado está inserido - o 
que debilitou a capacidade de investimento público -, seja pela renovação do 
legislativo fluminense para o próximo ciclo 2019/2022. É fundamental que todo 
passo dado daqui para frente seja pautado cada vez mais pelo conhecimento 
técnico, transparência e elevados níveis de articulação política e ações estratégicas 
comprometidas com a melhoria da qualidade de vida das pessoas e com a 
sustentabilidade dos seus sistemas econômicos, sociais e ambientais.

É função de institutos de pesquisas ligados à administração pública, como a 
Fundação CEPERJ, sistematizar continuamente práticas de planejamento e 
informações sobre a realidade socioeconômica e política do Estado e regiões; 
mediar a relação entre a atividade de produção técnica e acadêmica e a ação 
política, tanto por meio de projetos de pesquisa como suporte técnico a programas 
e intervenções governamentais. 

Como ponto de partida, a temática metropolitana foi escolhida para o 
lançamento do primeiro Caderno de Estudos Regionais, pelo fato de representar 
a região fluminense mais dinâmica e complexa do ponto de vista da escala, da 
densidade urbana e do peso político e econômico. Além disso, o debate sobre o 
desenvolvimento metropolitano no Estado do Rio de Janeiro ainda não superou 
a histórica contradição entre a dificuldade de entendimento sobre “o que é uma 
metrópole” e as inúmeras tentativas de instituir uma gestão metropolitana sobre 
um recorte territorial legalmente definido para Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro (RMRJ). 

Como consequência desse impasse, ainda não foi possível pactuar junto à 
sociedade e aos seus mais variados segmentos o que se entende por metrópole 
fluminense. Mais ainda: como compreende-se a necessidade de definição de um 
marco regulatório capaz de organizar uma governança capaz de coordenação do 
conjunto das Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs) da RMRJ.

Com esse intuito, o Caderno de Estudos Regionais espera contribuir para o pla-
nejamento público regional no Estado do Rio de Janeiro, mantendo periodici-
dade na sua publicação, dando visibilidade aos fenômenos espaciais e urbanos 
do estado e convidando a todos a melhor conhecer os territórios e regiões flumi-
nenses.

IntRodução

A metrópole e o desafio do 
planejamento regional

A metrópole fluminense representa a região mais dinâmica e populosa do Estado 
do Rio de Janeiro e a segunda do país em termos econômicos. Sua complexidade 
e seus fluxos diários articulam diferentes territórios, capitais e unidades da federa-
ção, gerando uma ampla rede urbana, com uma formação espacial extremamente 
heterogênea e potente. 

No campo do planejamento regional, o Estado do Rio de Janeiro (ERJ) acumulou 
avanços e retrocessos nas últimas décadas. Nos anos 1960 e 1970, o aparato 
institucional e burocrático da administração pública teve que se materializar 
rapidamente, de maneira a tentar compreender quais fenômenos urbanos 
e regionais deveriam ser acompanhados – sendo, assim, alvos de intervenção 
pública. 

Com a criação da RMRJ, em 1974, uma série de políticas públicas nas áreas 
de gestão e planejamento territorial, habitação e infraestrutura de saneamento 
começou a ser implementada no ERJ, criando sistemas compostos por planos, 
conselhos decisórios, financiamentos e programas governamentais estruturantes. 
Contraditoriamente, com o tempo, essas ações propiciaram o isolamento 
de cada setor público, que diante da dificuldade de consolidação de arranjos 
institucionais para o desenvolvimento integrado, resultou na desarticulação das 
políticas setoriais urbanas.

Complementarmente à segmentação proporcionada por essa fragmentação das 
políticas, a partir de 1988, o município foi elevado pela Constituição Federal 
ao nível de ente federativo autônomo e passou a ser o espaço prioritário para a 
execução de políticas, dentro da lógica da descentralização federativa. 

Muitos programas e planos passaram a ser formulados e decididos na instância 
federal, mas descentralizados para a realização e acompanhamento em escala 
local pelas prefeituras, geralmente sem a mediação dos governos estaduais ou 
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outra esfera de poder regional.  Ao desconsiderar a dimensão regional da política, 
acumularam-se os problemas estruturais, principalmente no que tange à oferta 
de serviços para atender sistemas urbanos complexos. Diante desse processo 
histórico, necessita-se reinserir na sua agenda política e programática o debate a 
respeito do planejamento regional e metropolitano. Mas, sobretudo, por meio do 
desenvolvimento regional sustentável.

O Poder Público tem que intervir, promovendo um conjunto de ações que, 
dentro de um modelo de sustentabilidade, visem à efetividade das Funções 
Públicas de Interesse Comum (FPICs)2- aquelas funções estruturantes e centrais 
para a dinâmica metropolitana -, assim como a implementação e integração 
de políticas, a aproximação com os variados atores sociais e a eliminação das 
disparidades socioespaciais. 

No caso da abordagem de desenvolvimento regional, pressupõe-se o reconhe-
cimento da diversidade e das desigualdades características das diferentes partes 
de um determinado território. Deve-se considerar que o tratamento igualitário 
de regiões desiguais tende a reproduzir/reforçar as desigualdades. Em relação à 
diversidade, é essencial considerar a necessidade de identificar os recursos territo-
riais (e possibilidades de transformá-los em ativos) e incorporá-los ao desenho de 
estratégias de desenvolvimento das diferentes regiões (CEDR-RJ, 2013).
 
A produção de estudos técnicos e levantamentos de séries históricas de 
indicadores e dados estatísticos sobre o ERJ e suas regiões ajudam a ir além da 
visão institucional e normativa das regiões oficiais de governo. Eles iluminam 
os processos históricos e regionais que foram estruturantes para o surgimento e 
consolidação de cidades e aglomerados urbanos no estado.

Como instituição de pesquisa, a Fundação CEPERJ entende que é preciso dar 
maior visibilidade a esses fenômenos estruturais urbanos que contribuíram, por 
exemplo, para a formação da metrópole do Rio de Janeiro. Deve-se apontar 
alguns dos desafios que a gestão pública enfrentou e ainda precisa lidar nos 
dias atuais, contribuindo e colocando à disposição dos gestores um conjunto 
de materiais e instrumentos com vistas a incorporar o tema regional à agenda 
pública estadual. É com esse intuito de ampliar o conhecimento técnico sobre 
os territórios fluminenses que o presente trabalho foi organizado em três partes.

A primeira parte recupera um importante período da história de formação do Rio 
de Janeiro capital e metropolitano, destacando pelo menos dois elementos chaves: 
a centralidade da Baía de Guanabara e seu entorno como zona de consolidação 
de uma metrópole no estado, destacando seus aspectos ambientais, topográficos, 
além das inúmeras conexões econômicas e políticas que a região estabeleceu ao 
longo dos séculos com o país, fundamentais para transformá-la em importante 
centro político e econômico nacional. 

O segundo elemento volta-se para a ocupação urbana propriamente dita da Ci-
dade e da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), relacionando o mo-
vimento de urbanização fluminense com os impulsos das economias de cada 
época: economia agrícola; mineração; a comercialização e exportação de merca-
dorias; e movimento de transição rural-urbano do Brasil. Neste caso, apoiado na 
transformação espacial do Sudeste, como vetor de industrialização do país e de 
geração de capitais fundiários e imobiliários.

Na segunda parte do caderno, reforçam-se os aparatos técnicos e político-
institucionais que constituíram a inauguração do planejamento regional no 
Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Inserido no contexto de desenvolvimento 
nacional e de modernização da gestão levado adiante pelo governo federal, 
principalmente entre os anos 1960 e 1980, esse momento encontra na fusão do 
ERJ e na criação legal da RMRJ seus principais expoentes.

A curta trajetória do planejamento regional fluminense encerra-se, no entanto, 
com a chegada da crise fiscal e política que assolou o país na virada dos anos 1970 
para os 1980, momento em que a hegemonia estatal nas definições das bases do 
desenvolvimento regional brasileiro dá lugar às políticas liberais de caráter mais 
flexíveis, ancoradas na integração da economia nacional ao mercado financeiro 
internacional. Tal fato levou ao enfraquecimento político do planejamento 
estatal e, logicamente, da visão regional no âmbito da Administração Pública 
(CARDOSO JR, 2011).

Por fim, na terceira parte ressalta-se a permanência das contradições e o 
distanciamento entre a realidade social e econômica da metrópole fluminense, suas 
estruturas espaciais, fluxos econômicos e processos políticos, assim como a busca 
pela construção de uma governança regional amparada numa institucionalidade 
capaz de lidar com diferentes escalas no âmbito da gestão e coordenação de agentes 
e atores sociais em torno de problemas urbanos comuns. Nessa seção, destacam-se 
as últimas iniciativas governamentais na esfera estadual, na tentativa de recuperar 
pelo menos parte de uma noção de planejamento e gestão metropolitanos.

Por fim, são apresentadas considerações finais com a indicação de elementos 
basilares, que precisam ser considerados pela administração estadual na 
direção de tentar resolver o impasse metropolitano historicamente colocado. 
É fundamental construir um ambiente de cooperação entre setores públicos 
estaduais e prefeituras municipais. Além disso, urge a necessidade de aprimorar 
e complementar a legislação em vigor, que ainda carece de conceituação básica a 
respeito de qual seria a visão de metrópole para o estado e de critérios claros para 
incorporação de novos municípios.  

2De acordo com o Estatuto da Metrópole, as FPICs são: uso do solo, saneamento, mobilidades, governança, segurança 
pública, entre outras.
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A importância do Recôncavo da 
Guanabara e a urbanização do 
espaço fluminense

PARtE 1

Constitui a Guanabara uma das mais notáveis 
reentrâncias de nosso litoral, ampla e ao mesmo tempo 
abrigada, pois se estende de norte a sul por cerca de 
25 km. Ao contrário da Baía de Ilha Grande, por demais 
aberta e da de Santos, na realidade apenas uma 
embocadura afogada e, portanto, pouco desenvolvida 
lateralmente, a Guanabara possui uma barra estreita, 
pois apenas 1.600m medeiam entre os dois montes 
rochosos que a balisam, enquanto que, para o interior, 
forma um recesso amplo, ao qual, como no caso da 
baía de Todos os Santos, se aplica a designação de 
recôncavo (BERNARDES, 1990, p.22).

Foto: Jean-Baptiste Debret
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A tentativa de controle territorial sobre a região da Baía de Guanabara por parte 
de governos e do Estado pautou em grande medida a forma como se deu a urba-
nização fluminense. Incentivada ou por meio de investimentos públicos diretos 
em intervenções estruturais e de infraestrutura urbana; ou por conta da flexibili-
zação do uso da terra na cidade do Rio de Janeiro e na sua periferia urbana, teve 
como impacto a concentração de serviços públicos urbanos na capital.

Por meio de levantamento bibliográfico e da organização de dados estatísticos e 
cartográficos, é possível recuperar boa parte da história da organização socioes-
pacial da metrópole do Rio de Janeiro, definindo alguns dos fatores históricos 
que levaram à consolidação de um dos mais importantes aglomerados urbanos 
do Brasil. Muitos autores destacaram, há décadas, os aspectos políticos e socio-
econômicos que levaram à estruturação particular do espaço urbano regional 
daquilo que os geógrafos e planejadores clássicos chamavam de “Recôncavo da 
Guanabara”3.

Devido às características ambientais da Cidade do Rio de Janeiro e adjacências, 
com muitas áreas alagadas, pântanos, lagoas e maciços rochosos, o território foi 
sendo apropriado de maneira gradual por meio do prolongamento de suas “pon-
tas”, ou seja, uma ocupação que seguiu pelos vales formados entre os elementos 
rochosos da paisagem e caminhos naturalmente criados por pequenas e estreitas 
planícies.

Diferente do crescimento de outras importantes cidades brasileiras, como São 
Paulo, onde o núcleo urbano se adensou e se expandiu radialmente, o Rio de 
Janeiro assumiu uma forma longitudinal e menos compacta. A metrópole flumi-
nense teve, como tendência espacial, distanciar seus limites territórios do núcleo 
central da cidade. Para Lysia Bernardes essas características ambientais foram 
algumas das razões que fizeram da expansão urbana do Rio de Janeiro uma ver-
dadeira “luta laboriosa”, cujo avanço populacional obrigava seus habitantes a 
travarem uma eterna busca por sobreposição de obstáculos naturais. Diante desse 
desafio, morros acabaram sendo arrasados, lagoas e mar aterrados e montanhas 
perfuradas com objetivo de redução das distâncias geográficas.

Esse olhar central da Baía de Guanabara articulava-se à visão estratégica do Es-
tado Brasileiro em termos de controle territorial e político no continente (SOA-
RES, 1990, p.42). Antes mesmo do século XX, esse avanço em direção ao inte-
rior da baía permitiu, num primeiro momento, a circulação de mercadorias entre 
estados do país e, posteriormente, seu aproveitamento para a produção agrícola. 
A circulação e o fluxo de mercadorias eram facilitados inicialmente pelo uso das 
águas da baía e da rede hidroviária formada por rios e manguezais.

3Autores clássicos da urbanização fluminense, como Pedro Geiger (1954), Lysia Bernardes (1990), Maria Therezi-
nha de Segadas Soares (1962; 1990), Carlos Nelson Ferreira dos Santos e Maurício de Abreu (1987), antes mesmo 
da década de 1970, já apontavam o fenômeno da metropolização do Rio de Janeiro como um processo inevitável e 
em curso, que precisava ser o centro das preocupações do Estado e da sociedade fluminense como um todo.

Com o início da produção canavieira no Recôncavo da Guanabara, o Rio de Ja-
neiro se transformou num importante entreposto comercial e porto exportador 
do país. O porto do Rio passou a concentrar a exportação de produtos agrícolas 
até o final do século XIX, sendo o único do país para este tipo de serviço. As ati-
vidades portuárias estavam conectadas a uma rede hidroviária no interior da baía, 
formada por pequenos portos marginais interligados ao porto central. 

Através de crescentes e sucessivas vias de comunicação, o Rio de Janeiro conseguiu 
encurtar o caminho até os demais estados do sudeste brasileiro, transformando-
se em polo econômico nacional. A partir da economia do ouro, a cidade do Rio 
de Janeiro vence a disputa com Salvador e assume o papel de capital do país, fato 
este que se consolida definitivamente com a independência do Brasil, em 1822.

O Rio como capital e centro exportador do país fez de sua centralidade elemento 
chave para começar a ganhar contornos de metrópole. Afinal, as conexões espa-
ciais e de circulação de capitais com Minas Gerais e São Paulo faziam da Gua-
nabara uma região estratégica para o conjunto da economia nacional, atraindo 
cada vez mais pessoas, negócios e atividades comerciais. Lysia Bernardes, em sua 
análise sobre o desenvolvimento regional do Estado do Rio de Janeiro, destacava 
o fator de produção e de localização como fundamental:

Apesar de sua situação privilegiada como capital, o 
Rio de Janeiro não teria alcançado jamais seu desen-
volvimento atual, se não fora sua posição no Brasil 
Sudeste, de que era a porta de entrada. Entre a faixa 
litorânea e o planalto mineiro, onde a exploração au-
rífera pouca duração teve, o vale do Paraíba e a Zona 
da Mata, já atravessados por algumas vias de pene-
tração, mas praticamente inexplorados até o começo 
do século XIX, iriam ser o teatro de um boom sem 
precedentes na história da ocupação agrícola do país, 
só comparável ao que, mais tarde, o mesmo produto 
comercial, o café, iria desencadear no planalto pau-
lista e norte do Pará (BERNARDES, 1990, p.32).

Com a produção do café no século XIX romperam-se os limites do núcleo cario-
ca, alcançando assim as cercanias da cidade, abarcando de forma mais intensa o 
planalto entre as águas da Baía e o maciço da Serra dos Órgãos. Além disso, com 
a chegada do progresso técnico e o investimento em transporte férreo, também 
no século XIX, há um reforço da posição metropolitana do Rio, reduzindo o 
papel dos pequenos portos periféricos e concentrando ainda mais o poder econô-
mico e político na capital carioca.

A Zona da Mata, o planalto mineiro e o sul do Espírito Santo estavam agora 
integrados diretamente por linhas férreas, conectando o recôncavo da Guana-
bara à região do norte fluminense pelo litoral. Com a ampliação dessa zona de 
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infl uência metropolitana, fl uía-se para a região da Guanabara a “riqueza oriunda 
dos cafezais do planalto, ampliando-se, assim, seu comércio e iniciando-se sua 
indústria” (SOARES, 1962, p.33).

Figura 1  
Mapa Geral da área 

Metropolitana do Rio 
de Janeiro (1962)

Fonte: retirado de SOARES, 1962, p.156

Na prática, nenhum planejamento governamental - ou plano urbanístico - orien-
tou todas essas etapas de expansão econômica e urbana do ERJ. Na verdade, esse 
movimento seguiu os impulsos econômicos e demográfi cos de cada época. A 
difi culdade de instalação da cidade carioca, diante dos obstáculos ambientais e 
“imperfeições” do sítio, promoveu desde o início uma alta valorização fundiária 
da área do núcleo central e o seu predomínio absoluto sobre a região da Baía de 
Guanabara como um todo. 

Soares vai apontar a existência de uma “heterogeneidade absoluta” (1990, p. 88), 
já ao fi nal do século XIX e início do XX, de construções e da estrutura fundiária 
no Estado do Rio de Janeiro. A autora destacava o caráter descontínuo dessas 
ocupações, decorrendo do desmantelamento de antigas chácaras ou da ocupação 
de vazios entre os pequenos núcleos espalhados ao longo de estradas e caminhos 
no recôncavo Guanabara:

Grande parte do crescimento (urbano, demográfi co) 
se tem processado no seu próprio interior, pelo pre-
enchimento dos vazios. Ao contrário, pois, de outras 
metrópoles de crescimento radial desimpedido, o Rio 
de Janeiro, em face de todas essas difi culdades, não 
tem visto surgir nos últimos anos em sua periferia no-
vos bairros residenciais de classe média e abastadas, 
apesar de toda sua força de extensão recente (p.96).

Além das ocupações dos vazios territoriais, Soares identifi cou nas vias de circula-
ção de pessoas e de mercadorias, importantes vetores de distribuição da mancha 
urbana sobre grande parte da periferia das cidades. Estudando o município de 
Nova Iguaçu, no fi nal do século XIX e início do XX, a autora irá destacar as 
inúmeras intervenções de saneamento nas áreas alagadas da Baixada Fluminense, 
obras de infraestrutura de urbana e de mobilidade4 - como as linhas férreas -, 
como elementos cruciais para a incorporação da Baixada à economia regional e 
metropolitana. 

Da mesma forma, a transição do modelo agroexportador brasileiro para o urbano-
industrial, durante a primeira metade do século XX, teve, como consequência, o 
deslocamento de antigas áreas agrícolas para o mercado fundiário de loteamentos 
urbanos. Entre as décadas de 1930/1950, o lançamento de milhares de empreen-
dimentos imobiliários e lotes nas bordas dos principais centros urbanos do país – 
com o incentivo direto do Estado e de empresas do ramo imobiliário-garantiu uma 
rápida reestruturação fundiária nas periferias das cidades (ABREU, 1987). 

Chegava a hora de urbanizar o território nacional em direção ao projeto de de-
senvolvimento industrial. Diante de uma economia agrícola em decadência, a in-
corporação de terras transformadas em capitais fundiários foi um dos meios para 
alimentar o incipiente sistema capitalista brasileiro que ansiava por processos de 
acumulação para a produção industrial urbana (OLIVEIRA, 2003). Para Soares, 
surge um mercado de lotes nas periferias urbanas, impulsionado pela nova infra-
estrutura urbana e pelo crescimento da demanda por moradia:

4 Em 1886, as ferrovias já alcançavam o atual município de Duque de Caxias, desmembrado de Nova Iguaçu em 1931.

As necessidades de moradia de uma população que 
crescia rapidamente, assim como a extraordinária 
desvalorização da moeda, levando a população da 
metrópole à prática generalizada de aplicar suas pe-
quenas economias na compra de lotes nessa área, 
aliadas às facilidades proporcionadas pela rede de 
estradas (e ferrovias) da região foram fatores do enor-
me êxito desse tipo de empreendimento e da extraor-
dinária valorização das terras da baixada (SOARES, 
1990, p. 57).

Estação Maruí - Niteroi

Estação ferroviária de 
Cachoeira de Macacu

Estação Maxambomba
Nova Iguaçu

Somente nos anos 1950 foram colocados no mercado de terras da Região Metro-
politana do Rio de Janeiro mais de 355 mil lotes (ABREU, 1987). A intensifi ca-
ção dos fl uxos migratórios para os grandes centros e a formação de uma reserva 
de mão de obra nas metrópoles fi zeram com que os capitalistas - que até as pri-
meiras décadas do século XX arcavam por conta própria os gastos com moradia 
e outros serviços básicos ao trabalhador fabril, a exemplo do que foram as vilas 
operárias na cidade do Rio de Janeiro – deixassem de arcar com os custos de pro-

Estação Pacobaiba -  Magé

Estação ferroviária Leopoldina - RJ

Imagens:
http://www.estacoesferroviarias.
com.br/
http://casafl uminense.org.br/
estacoes-de-trem-historia-conta-
nosso-passado-em-trilhos
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5Decreto Federal Nº 58/1937.
6Decreto-Lei 271/1967.

dução e reprodução da força de trabalho (BURGOS, 2006). Esses foram alguns 
dos fatores responsáveis pela aceleração da concentração de capitais fundiários no 
Rio de Janeiro, que, com o passar do tempo, geraram uma elevada valorização 
do núcleo central, onde se acumularam serviços urbanos e capitais imobiliários.

No âmbito da legislação urbanística e de uso do solo, até os anos 1930 prevalecia 
a lei de uso da terra que provinha da Lei de Terras, promulgada em 1850. Duran-
te as primeiras décadas do século XX, praticamente apenas as cidades de São Pau-
lo e do Rio de Janeiro haviam criado algum tipo regulamentação própria, porém 
focadas mais na urbanização das áreas centrais, tais como planos de arruamento, 
padrões urbanísticos e procedimentos administrativos5; e menos nas tratativas a 
respeito dos controles e obrigações urbanísticas por parte de prefeituras ou em-
presas loteadoras (BONDUKI, 2007).

Em 1967, 30 anos mais tarde6, foram estabelecidos alguns critérios basilares para 
desmembramento de terras, sendo repassado às prefeituras algum poder sobre a 
autorização ou não de empreendimentos imobiliários, especificamente na avalia-
ção sobre localização do loteamento. Contudo, será com a Lei nº 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, que, de fato, o Estado irá dispor de um arcabouço legal para 
tratar do desmembramento e do parcelamento do solo urbano no país, definindo 
tamanhos pré-estabelecidos de glebas e lotes; a dimensão de ruas; e a anuência da 
prefeitura do município sede dos empreendimentos. 

No final dos anos 1970, porém, já não havia muito que parcelar em termos de 
área disponível na RMRJ. O número de loteamentos lançados já havia alcançado 
seu ápice, entrando, inclusive, em movimento de queda. Acredita-se que,entre 
1930 e 1976 (COSTA, 1979), foram produzidos 730 mil lotes, todos, contudo, 
lançados em período anterior à lei de uso do solo 6.766/79 (COSTA, 1979). 
Esse fato significa que grande parte dos empreendimentos construídos não pre-
cisou garantir nenhuma infraestrutura prévia de saneamento, de transporte e de 
iluminação para aprovação e comercialização (ABREU, 1987).

Esse contexto de urbanização acelerada pode ser observado, inclusive, por meio 
da comparação da dinâmica demográfica envolvendo a cidade do Rio de Janeiro, 
o Estado e a RMRJ. No gráfico abaixo, por exemplo, nota-se um descolamento 
da curva relativa à população somada dos municípios da periferia metropolitana 
em comparação à capital, demonstrando o crescente peso populacional desses 
municípios no conjunto do Estado e regiões.  

Gráfico 1 
dinâmica 
populacional no 
Estado do RJ, RMRJ 
e Cidade do Rio de 
Janeiro7

Fonte: Fundação CEPERJ

Antes mesmo de sua criação nos anos 1970, a Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro (RMRJ) já possuía uma periferia altamente adensada, que ganhava cada 
vez mais escala, e com um passivo elevado de oferta de serviços e de infraestrutu-
ra urbana. Atualmente, a RMRJ concentra o maior contingente populacional do 
estado, com 12.699.7438 habitantes, correspondendo a 74% do total. Já a cidade 
do Rio de Janeiro contribui com mais da metade (53%) da população da região. 

Com a criação das regiões metropolitanas no Brasil, nos anos 1970, por parte do 
Governo Federal, tentou-se criar uma estrutura burocrática estatal de planejamento 
e de financiamento de políticas urbanas. As administrações estaduais, desde então, 
enfrentaram e continuam a enfrentar dificuldades para resolver aspectos básicos 
para a formalização de arranjo de governança regional, que seja capaz de agregar, 
num mesmo ambiente de decisão e gestão, prefeituras metropolitanas, setores do 
Estado, atores políticos e demais agentes econômicos (ex: concessionárias).

A partir do final da década de 1980, com a crise econômica e fiscal brasilei-
ra e a aceleração do processo de desindustrialização do ERJ, acompanhado da 
financeirização da economia fluminense baseada no negócio internacional de 
commodities do setor siderúrgico e de petróleo, há um encolhimento da máquina 
estatal e uma fragilização da ação pública em termos de liderança e incentivo ao 
desenvolvimento econômico e regional(SOBRAL, 2017).

Mesmo no período recente de crescimento econômico (2003/2013) e do retor-
no do tema do desenvolvimento regional, capitaneado pelo governo federal, a 
RMRJ foi a que menos viu crescer seu percentual de emprego formal entre as 
principais regiões metropolitanas do país. De acordo com Bruno Sobral (2017), 

7População agregada a partir da soma dos habitantes dos municípios e/ou dos antigos distritos, considerando a RMRJ 
formada por 21 municípios, conforme legislação em vigor até dezembro de 2018.
8Estimativa populacional para 2018, a partir de dados IBGE e Fundação CEPERJ
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as elites fluminenses e cariocas abriram mão do setor industrial, passando a apos-
tar numa urbanização desigual e cujo epicentro financeiro era a cidade do Rio de 
Janeiro, como meio para valer crescer os capitais e os indicadores econômicos.

Diante disso, as elites decisórias na economia cario-
ca e fluminense buscam um processo de recuperação 
econômica sem assumir o diagnóstico da desindus-
trialização como ponto de partida. Nesse sentido, o 
problema não é enfrentado e, em vez disso, são pro-
movidas novas fronteiras de acumulação associadas a 
uma urbanização improdutiva a fim de atingir gran-
des processos de valorização sob orientação  patrimo-
nialista. (2017, p.418)

9Destaque para o Programa Estadual Somando Forças, financiamento de uma série de obras em todas as regiões e 
grande parte dos municípios fluminenses até 2016; e o Arco Metropolitano, obra viária de ligação entre o município de 
Itaboraí ao Porto de Itaguaí, atravessando a RMRJ e totalizando 145km de extensão.

As estratégias amplas de desenvolvimento regional foram abandonadas, mesmo 
durante os anos recentes de grandes investimentos no Estado do Rio de Janeiro. 
Como reflexo, a questão metropolitana foi trabalhada marginalmente na esfe-
ra estadual e municipal. Esforços pontuais foram tentados, como a criação da 
Câmara Metropolitana do Rio de Janeiro, em 2014. O poder executivo, nessa 
direção, apresentou a Assembleia Legislativa do ERJ (ALERJ) o Projeto de Lei 
nº 10/2015 paraa criação do Órgão Executivo de Gestão Metropolitana, cuja 
aprovação, após dois anos de tramitação na casa, ocorreu nas últimas semanas 
de 2018.

Foto aérea: Campos Elíseos, 
Duque de Caxias - RJ

Fonte: Câmara Metropolitana; 
acervo técnico da Fundação Ceperj.
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PARtE 2

A criação da Região 
Metropolitana do Rio de 
Janeiro (RMRJ) e a crise do 
planejamento regional no 
Estado do Rio de Janeiro

Foto: Acervo técnico Fundação CEPERJ
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A Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi criada em 1974, pelo Governo 
Federal, no mesmo Decreto-Lei Federal Nº20/1974, que determinava a fusão 
entre os estados da Guanabara e do antigo Estado do Rio de Janeiro. Durante o 
primeiro governo pós-fusão, na administração Faria Lima (1975-1979)10, passou 
a vigorar tanto na gestão pública nacional, como na estadual, o paradigma do 
Gerenciamento11, que defendia o ganho de eficiência público a partir da adoção 
de ações estratégicas oriundas das organizações e setores privados12.

Em 1975, seguindo na linha tecnocrática de reformulação da máquina estatal, 
foi criado no Estado do Rio de Janeiro (ERJ) o órgão de planejamento metropo-
litano. A Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro (FUNDREM)13 representou, na esfera do governo estadual, a instituição 
que conjugava ao mesmo tempo a produção de conhecimento sobre os municí-
pios e territórios metropolitanos; a construção de instrumentos técnicos para o 
planejamento urbano e regional; e a determinação de diretrizes a serem seguidas 
pelos setores públicos na elaboração de programas e políticas setoriais.

A ideia era que a área pública passasse a ser pensada a partir das estratégias traça-
das por planejadores governamentais, apoiados em planos ampliados, com forte 
teor desenvolvimentista, destinados à centralização e planificação das políticas 
públicas. No caso da FUNDREM, o órgão foi responsável pela elaboração dos 
primeiros e dos mais diversos instrumentos de planejamento regional na RMRJ. 
Durante 1975-1989 foram elaborados desde planos diretores municipais até pro-
gramas de saneamento para a Baixada Fluminense, definição de distritos indus-
triais no âmbito da política econômica do Estado, produção de bases cartográ-
ficas, entre outros. Parte desses documentos integram, hoje, o acervo técnico da 
Fundação CEPERJ.

Figura | Planos elaborados pela FundREM

Fonte: acervo Fundação CEPERJ

O órgão metropolitano ficava sob a supervisão da Secretaria de Estado de Pla-
nejamento e Coordenação Geral (SECPLAN) da época, a qual cabia dar apoio 
técnico e administrativo aos recém-criados Conselho Deliberativo Metropolita-
no e Conselho Consultivo Metropolitano. Tanto o conselho como SECPLAN 
estavam vinculados diretamente ao governador. 

O perfil tecnicista, destinado ao controle do território e à indução do desenvol-
vimento econômico, baseava-se na ideia de polos regionais do governo federal, 
cujas diretrizes estavam expostas no segundo Plano Nacional de Desenvolvimen-
to (IIPND). O II PND defendia que a industrialização seria alavancada pela 
diversidade econômica e pelos mercados formados nas regiões metropolitanas 
do país. Era uma tentativa de retomar o crescimento nacional no pós-crise do 
petróleo de 1973 (OSÓRIO, 2004).

Desde a década de 1930, o Estado foi o principal agente promotor do desenvol-
vimento nacional. Essa visão de planejamento regional predominou até o final 
dos anos 1970, quando a lógica da administração racional e gerencial foi in-
terrompida pela eclosão de inúmeras crises sociais e econômicas no Brasil e no 
mundo, como também pelo aumento das pressões sociais devido ao processo de 
abertura política brasileira (BRASIL, 1997).

Os planos do período militar não eram leis aprovadas pelo poder Legislativo. O Poder 
Executivo possuía autonomia para sua aprovação e execução, fazendo do planejamento 
a sua principal ferramenta de implementação de políticas para o desenvolvimento e 
controle sobre os territórios, cidades e metrópoles do país. Como essas ações dependiam 
de volumosos financiamentos federais, durante anos apostou-se no constante prolon-
gamento da dívida pública por meio de “giros financeiros”. Esta situação orçamentária 
não resistiu à crise externa dos países centrais, cujo quadro de recessão econômica 
mundialinterrompeu os investimentos no Brasil (DOMINGUEZ et.al., 2014).

Como resultado, há a impossibilidade enfrentada pelo governo brasileiro de re-
correr a novos empréstimos internacionais para rolagem do déficit público. Sem 
recursos para bancar o PND, o governo federal utilizou-se do Banco Central para 
a manutenção orçamentária dos programas de crescimento. Como consequência, 
houve um aprofundamento no endividamento público interno, impactando di-
retamente o repasse de verbas aos estados, autarquias e fundações (CARDOSO 
JR,2011; BRANDÃO, 2013). 

Nesse contexto pós-1979, Chagas Freitas assumiria o governo do Estado do Rio 
de Janeiro num momento de elevada instabilidade política e conturbação finan-
ceira e administrativa das gestões públicas federal e estadual. Diferente do dis-
curso tecnicista do período anterior, que se apoiava na atuação dos conselhos e 
órgãos de planejamento, o novo governo adotou a postura de negociar financia-
mentos e projetos diretamente com os municípios. Esta postura passou a con-
figurar uma relação clientelista entre as lideranças políticas do poder executivo 
estadual e os dirigentes locais da RMRJ (GODIM, 1991).

10Floriano Peixoto Faria Lima foi nomeado pelo governo militar para governar o ERJ entre o período de 15 de 
março de 1975 a 15 de março de 1979;
11Corrente teórica que aproximava a gestão governamental dos padrões empresariais de planejamento;
12 Projeto estratégico pautado no Decreto-Lei no 200/1967 foi um marco do gerenciamento público nacional, 
estipulando como princípios das políticas públicas os seguintes elementos: i) planejamento; ii) descentralização da 
administração direta para a indireta e estados; iii) delegação de autoridade; iv) coordenação entre órgãos e setores; 
e v) controle sobre as políticas e recursos (Bresser-Pereira, 2007);
13Criada via Decreto-Lei Estadual no 14, de 15 de março de 1975.
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Chegando a crise dos anos 1980, o protagonismo estatal se enfraquece. O Estado 
encolhe e perde força na coordenação dos investimentos para o desenvolvimento 
regional. De acordo com Cano (2017), configura-se um ambiente de “salve-se 
quem puder”, que gerou uma feroz guerra fiscal entre os estados brasileiros na 
busca por recursos e capitais em fuga. A ideia de desconcentração da produção a 
partir das regiões metropolitanas continuou, porém, distinta da IIPND. 

Agora, arvorava-se o domínio neoliberal, em que as definições do crescimento 
econômico do país apoiavam-se mais na dominação externa e menos dos arranjos 
políticos e regionais. Com isso fragiliza-se as políticas e institucionalidades regio-
nais, ganhando espaço práticas locais de caráter de sobrevivência, apoiadas num 
ambiente de guerra fiscal. Para Cano, “é flagrante, a partir daí, a maior contração 
e atomização das decisões nacionais, que passam, na maior parte, ao comando do 
capital financeiro interno e externo (2017, p.13)”.

Com o processo de abertura política, ainda no governo Chagas Freitas, as políti-
cas metropolitanas foram perdendo seu perfil centralizado em relação às tomadas 
de decisões e à aplicação de recursos, passando a funcionar via relação política bi-
lateral entre governo federal, estadual e prefeituras. A própria estrutura de gestão 
metropolitana teve seu desmonte por conta da desvinculação da FUNDREM em 
relação a SECPLAN, passando a atividade de produção de instrumentos de pla-
nejamento a consultorias e escritórios privados (DOMINGUEZ et.al., 2014).
Com a extinção do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano (FNDU), em 
1983, os próprios governos estaduais ficaram desestimulados em tratar de polí-
ticas para as regiões metropolitanas, pois não existiam mais repasses específicos e 
vinculados por parte da União aos estados.

Em 1988, é promulgada a “Constituição Cidadã”, com 245 artigos, valorizando 
o regime democrático, a escolha direta dos representantes políticos, a autonomia 
dos municípios, e os serviços públicos como direito do povo e dever do Estado. 
A partir desse ponto, os municípios tornaram-se entes da Federação, passando 
a negociar diretamente com o governo federal as transferências governamentais 
para as áreas de saúde, educação e trabalho. Com a autonomia e o poder con-
cedido pela Constituição, coube às prefeituras a competência exclusiva sobre o 
ordenamento do solo urbano.

Dessa forma, a reorganização no arranjo das forças políticas no Rio de Janeiro, 
o enfraquecimento das fundações e autarquias e a perda de recursos destinados a 
programas regionais e metropolitanos, fizeram com que a já enfraquecida FUN-
DREM chegasse ao seu completo esvaziamento técnico e a perda da legitimi-
dade política diante do planejamento da RMRJ. Por fim, em 1989, no governo 
estadual de Moreira Franco, a FUNDREM é extinta pelo Decreto Estadual nº 
13.110, de 27 de junho e suas funções são distribuídas entre vários órgãos da 
administração estadual. 

Desde a extinção da FUNDREM, a RMRJ deixou a pauta central da agenda 

estadual e as FPICs passaram a ser tratadas setorialmente e de forma fragmentada 
por cada setor da Administração, gerando o desaparecimento do planejamento 
regional como linha norteadora da ação governamental. Além disso, como a lei 
de criação da RMRJ não pré-estabeleceu critérios técnicos bem definidos para a 
determinação de quais municípios deveriam ser tratados como metropolitanos, 
ficou a cargo do poder legislativo estadual alterar, de acordo com interesses diver-
sos, o quantitativo de municípios integrantes da região metropolitana.

Os elevados níveis de desarticulação institucional no âmbito governamental e a 
falta de financiamento de políticas regionais acabaram inviabilizando qualquer 
possibilidade de construção de uma instância de governança metropolitana e de 
consolidação de uma base técnica e político-administrativa para o planejamento 
urbano-regional no ERJ.
 
Em anos recentes, o Governo do Estado lançou alguns esforços na tentativa de 
trazer para a gestão pública a importância da RMRJ como espaço de atuação 
compartilhada entre entes federados e setores da administração. Incentivado por 
algumas mudanças na legislação que trata do tema, como a criação do Estatuto 
das Metrópoles14(2015), buscou-se criar alguns instrumentos de planejamento 
e gestão que pudessem nortear as administrações no sentido de formularem as 
bases para a criação de um órgão gestor regional e a recriação de conselhos con-
sultivos e deliberativos envolvendo prefeituras e o governo do Estado.
 
Em 2014, foi criada a Câmara Metropolitana de Integração Governamental 
(CMIG)15, uma diretoria vinculada à Secretaria de Estado de Governo, que teve 
como incumbência elaborar o projeto de lei para a criação do Órgão Executi-
vo de Gestão Metropolitana e o Plano Diretor Urbano Integrado (PDUI).  A 
CMIG criou alguns fóruns de discussão envolvendo as prefeituras dos municí-
pios da RMRJ, que se organizaram por meio de um Comitê Metropolitano. 

Até o final de 2018, a região era formada por 21 municípios, resultado de alte-
ração recente ocasionada pela Lei Complementar nº 158/2013, que inseriu no 
arranjo metropolitano os municípios de Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito. 
Contudo, com a aprovação do Projeto de Lei Estadual 10/2015, transformado 
em Lei Complementar Nº 184 de 27 de dezembro de 201816, esse número foi 
ampliado para 22 municípios, com a inclusão de Petrópolis, conforme figura a 
seguir.

14Lei Federal Nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015.
15Decreto Estadual nº 44.905, de 11 de agosto de 2014.
16Lei nº 184 de 27/12/2018 - dispõe sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro, sua composição, organização e 
gestão, define as funções públicas e serviços de interesse comum, cria a autoridade executiva da região metropoli-
tana do Rio de Janeiro, e dá outras providências.
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Figura 2 | Mapa da RMRJ após alterações provocadas pela Lei nº184/2018

Fonte: produção Fundação CEPERJ

Essas ações, contudo, não conseguiram superar o grau de desarticulação político-
institucional intra e inter regional do Estado do Rio de Janeiro. Mesmo inserida 
na segunda economia do país, a RMRJ manteve-se sem “articulações significati-
vas com uma economia regional” (SOBRAL, 2017, p. 403). Não se consolidou 
no ERJ uma visão de desenvolvimento regional capaz de se perpetuar no tempo. 
Até mesmo nos últimos anos, a atração de investimentos por parte do governo 
estadual, sistematizados por grandes eventos17 e obras estruturantes18, não con-
cretizou uma estrutura regional produtiva integrada, com capilaridade em toda 
a metrópole.

17 Como exemplos, a realização da Olimpíada e da Copa do Mundo.
18 Como exemplo, a construção do eixo viário “Arco Metropolitano”.

Foto: Sandra Fioretti
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PARtE 3

As contradições políticas 
entre a dinâmica espacial da 
metrópole e a busca por uma 
gestão pública da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro

Foto: Cris Isidoro / Diadorim Ideias
Fonte: http://mapadecultura.rj.gov.
br/manchete/museu-de-favela-2
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Os impasses entre os modelos de planejamento e gestão que predominaram na 
administração estadual nas últimas décadas, sejam eles baseados no gerenciamen-
to centralizado ou na descentralização das políticas públicas municipais, acaba-
ram dificultando o reconhecimento do espaço metropolitano como um recor-
te espacial de relações multiescalares. Se, por lado, vem ocorrendo um intenso 
processo de urbanização (e de metropolização) em inúmeras cidades e regiões 
do país, com sistemas urbanos cada vez mais complexos (FIRKOWSKI, 2013), 
por outro, a estagnação das possibilidades de intervir e administrar esses espaços 
parece ter se aprofundado no ERJ nas últimas décadas.

No início da década de 2000, o governo federal tentou esboçar a retomada do 
desenvolvimento regional como uma ação de Estado. Após duas décadas de polí-
ticas liberais, focadas na abertura flexibilização de setores estratégicos da política 
nacional, como energia e telecomunicações, o Governo Federal encabeçou, a par-
tir de 2003, um importante movimento de recuperação da Dimensão Territorial 
do Planejamento - DTP (BRASIL, 2006). A reestruturação do Ministério da 
Integração Nacional e suas superintendências regionais e a criação do Ministério 
das Cidades apontava para um novo marco regulatório para as políticas urbanas 
e regionais.

No caso do Ministério da Integração Nacional, em 2003, o mesmo lançou a Po-
lítica Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), que aprovada em 2007 
reconhecia um Brasil mais diversificado e complexo regionalmente, desprenden-
do-se da estrutura formal das cinco macrorregiões e dos recortes político-admi-
nistrativos das regiões metropolitanas. A PNDR, contudo, sofreu com a falta 
de regulamentação e financiamento já que a proposta do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Regional não foi aprovada pelo Congresso Nacional. 

De fato, várias políticas, planos e programas, dos mais diversos setores governa-
mentais foram lançados ou publicados. Porém, como destaca Brandão, “apre-
sentando frágil ou inexistente capacidade de articulação e coordenação entre si, 
demonstrando o caráter compartimentado e fragmentado dessas políticas terri-
toriais” (2013p.167). Tal fato só fortalece a ideia da importância de construir e 
desenvolver estruturas de governança nas instâncias estaduais e regionais capazes 
tanto de dialogar com a sociedade, como de orientar e coordenar um conjunto 
de ações intersetoriais e interescalares.

A criação e o desenho institucional para a governança da Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro exigiriam, primeiramente, um grande envolvimento prévio 
do governo do estado e da prefeitura da capital do Rio de Janeiro. Os custos de 
transações dessa fase inicial são altos e, se não houver um forte envolvimento e 
cooperação entre os atores portadores de maiores recursos econômicos e polí-
ticos, dificilmente o tema será pauta prioritária no legislativo e nos executivos 
municipais.

Da mesma forma, é preciso entender que se está diante de um novo contex-
to histórico. Autores brasileiros (MEYER, 2000; LENCIONI, 2011) já fazem 
distinções entre o que seriam as metrópoles modernas, formadas no âmbito do 
processo de industrialização-urbanização nacional (1930/1970); e as metrópoles 
contemporâneas (1980/2010), estas moldadas a partir de fenômenos globais, de 
intenso fluxo de capitais de diversas ordens, com forte interligação territorial por 
via de serviços, comunicação e estruturas urbanas complexas. Trata-se de uma 
nova fase, como explicita Lencioni:

Estamos vivendo um novo contexto cujo processo 
dominante é o de metropolização do espaço. Este 
processo corresponde a um momento mais avançado 
do processo de urbanização, sem significar, contudo, 
que não haja mais o processo de urbanização. Este 
continua existindo e transformando o território; no 
entanto, é o processo de metropolização que se cons-
titui numa determinação histórica da sociedade con-
temporânea. Esse processo é expressão de uma nova 
época, na qual a metrópole se coloca ao mesmo tem-
po como uma condição para a reprodução do capital, 
um meio utilizado para a sua reprodução e, ainda, 
um produto do próprio capital. Isso, num quadro de 
profundas alterações na dinâmica do capital imobi-
liário e financeiro, como estratégias de renovação da 
reprodução capitalista (LENCIONI, 2011, p. 136).

Desde 2011, o Governo Estadual vem numa nova incursão, apresentando alguns 
projetos na tentativa de dar centralidade e mobilizar forças políticas para a reto-
mada do planejamento metropolitano. A criação do Comitê Executivo Estraté-
gico para a Região Metropolitana (criado pelo Decreto Estadual 42.832/2011), 
formado por representantes dos mais variados setores da administração estadu-
al e, posteriormente, da Câmara Metropolitana de Integração Governamental 
(CMIG), em 2014, e que vem tendo, como objetivo, mediar as discussões em 
torno das FPICs no ERJ, são exemplos de esforço recente na direção de um ar-
ranjo institucional e de gestão integrada da metrópole fluminense. 

Um dos projetos finalizados pela Câmara Metropolitana, por exemplo, é a pro-
dução de nova base cartográfica para as áreas urbanas da RMRJ, que não eram 
atualizadas desde o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara – PDBG 
(1996). Ela servirá como meio para auxiliar o ordenamento territorial e urbano 
dos municípios metropolitanos, servindo também de insumo e subsídio técnico 
para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI, 
finalizado recentemente, em 2018.

A criação e o desenho 
institucional para a 

governança da Região 
Metropolitana do Rio 
de Janeiro exigiriam, 

primeiramente, um 
grande envolvimento 
prévio do governo do 
estado e da prefeitura 
da capital do Rio de 

Janeiro.
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Esses trabalhos apresentaram como diagnóstico um movimento duplo em ter-
mos de ocupação espacial da metrópolea partir de 2000: por um lado vem ocor-
rendo o adensamento urbano nos municípios diretamente vizinhos à capital Rio 
de Janeiro - como Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti -, com 
um crescimento acelerado de novas construções e domicílios, muito acima das 
taxas de ganho populacional. Por outro lado, as margens da região, formadas por 
municípios até então menos dinâmicos – Maricá, Guapimirim e Itaboraí - vem 
apresentando taxas de incremento demográfi co elevadas, provocando um esgar-
çamento da malha urbana da RMRJ. Ambos os movimentos pressionam os ser-
viços urbanos e exigem um aumento de gasto público em infraestrutura urbana.

O planejamento em torno desses fenômenos, além de carecer de conhecimento 
técnico sobre tais movimentos, depende da constituição de um arranjo políti-
co de gestão ainda inexistente. Até mesmo o PDUI, que seria um instrumento 
de planejamento regional basilar, aguarda uma série de defi nições. Primeiro, o 
mesmo só pode ser transformado em projeto de lei pelas mãos de órgão público 
metropolitano, conforme previsto no Estatuto da Metrópole. A questão se com-
plica, pois a criação de uma agência metropolitana fl uminense dependia direta-
mente da aprovação do Projeto de Lei Nº10/2015, que estava em tramitação na 
ALERJ até dezembro de 2018.

Mesmo com a aprovação desta lei, transformada em Lei Complementar Nº 184 
de 27 de dezembro de 201820, o contexto atual do estado é de ajuste fi scal e de 
transição de governo, incluindo a renovação de boa parte dos deputados estadu-
ais para o novo ciclo 2019-2022. Nesse cenário, a defi nição dessa nova estrutura 
de gestão regional e metropolitana fi ca ainda mais incerto. A verdade é que ainda 
não se conseguiu construir um projeto único de metrópole, ou melhor, uma vi-
são compartilhada que defi na objetivos comuns e os mecanismos essenciais para 
a coesão territorial da região mais dinâmica e importante do ERJ. 

A área do saneamento básico, por exemplo, não contará com novos avanços se 
não for posto em prática a criação de organizações regionais compartilhadas para 
a execução de programas e de monitoramento de políticas públicas no setor. A 
não redistribuição da rede de abastecimento de água, desequilibrada e desigual, 
e a ausência de um sistema adequado de tratamento de esgoto regional são res-
ponsáveis, em grande parte, pela falta de acesso à água, por parte da população 
da RMRJ; e a ausência de um sistema adequado de tratamento de esgoto regional 
são responsáveis pela falta de acesso à água, por parte da população da RMRJ; e 
pela contaminação de rios e mananciais. A situação da baia da Guanabara é parti-
cularmente crítica e os esforços para sua despoluição apresentam ainda resultados 
modestos.

  

Além do saneamento como vetor de desenvolvimento social e econômico, é pre-
ciso ativar nosso potencial científi co para a construção de conhecimento, não 
apenas técnico, mas educacional. Infelizmente, o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) do ERJ, publicado recentemente, demonstra uma reali-
dade contrária ao que se desejaria para a RMRJ. Especifi camente em relação ao 
IDEB no ensino médio, em 2017, o estado além de não alcançar a meta prevista 
para este ano, teve uma queda do indicador, despencando da 5ª posição, em 
2015, para 17ª posição no ranking nacional.

Grande parte desse baixo desempenho foi gerado pela rede de ensino estadual. 
Hoje, a fragilidade do sistema educacional parece se concentrar principalmente 
nos maiores aglomerados urbanos da faixa costeira fl uminense, como indica o 
mapa abaixo da distribuição do IDEB Ensino Médio por municípios e regiões 
de governo. Trata-se claramente de um problema urbano e regional, envolvendo 
diversas cidades com população superior a 100 mil habitantes.

20 Dispõe sobre a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, sua composição, organização e gestão, defi ne as funções 
públicas e serviços de interesse comum, cria a autoridade executiva da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e 
dá outras providências.

Figura 3| IdEb Ensino Médio da rede pública estadual por municípios do 
Estado do Rio de Janeiro

Fonte: elaborado a partir do MEC/INEP
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A dinâmica da desigualdade social na região metropolitana e a condição de vul-
nerabilidade socioambiental de populações acabam por acentuar o drama urbano 
no estado, dificultando a possibilidade de avançar no desenvolvimento igualitá-
rio e sustentável. 

O próprio PDUI, elaborado pela CMIG e que aguarda por aprovação e efeti-
vação do órgão executivo metropolitano, mapeou algumas das áreas de maior 
precariedade em termos habitacionais e de vulnerabilidade socioambiental e eco-
nômica, incorporadas à Macrozona de Coesão Sócio Territorial (MCST) (ERJ, 
2018, p.670). O que já permitiria, inclusive,o direcionamento de intervenções 
para a melhoria da qualidade de vida desses lugares. A questão é quem, o que e 
como fazer.

Além disso, a dificuldade de agregação de esforços num Estado em crise eco-
nômica como o estado fluminense, principalmente para estruturar um conjun-
to de “mecanismos de regulação das relações regionais adequadas aos interesses 
dispersivos, difusos, localizados e regionalizados” (BRANDÃO, 2013, p. 171), 
tem sido o mais novo obstáculo para a integração e efetivação do planejamento 
metropolitano.  

Mesmo os problemas sendo conhecidos, faltam informações objetivas cuja a 
produção seja sistemática e direcionada à população e ao planejamento público 
regional. Onde o desemprego na cidade do Rio de Janeiro é mais acentuado? E 
na RMRJ? Em quais municípios? E o avanço da urbanização no espaço da região 
metropolitana, adensa-se? Expande-se? Em qual direção? Que efeitos vem cau-
sando? Perguntas que se renovam a cada ano e que ainda carecem de institucio-
nalidade e de aparato técnico capaz de respondê-las.

O poder público estadual precisa reafirmar seu papel fundamental de articulação 
sociopolítica para o desenvolvimento regional e metropolitano no Estado do Rio 
de Janeiro. O equilíbrio regional e o combate às desigualdades sociais e territo-
riais são obrigações do Estado, que deve garantir que os já frágeis mecanismos 
e organismos institucionais sejam mantidos e fortalecidos. É preciso ampliar os 
vínculos de solidariedade entre os municípios fluminenses e criar ambientes de 
mediação em escala regional. Numa região metropolitana que agrega ao mesmo 
tempo cidades com mais de seis milhões de habitantes (Rio de Janeiro) a muni-
cípios com menos de 50 mil habitantes (Tanguá), é necessário estabelecer pontes 
entre essas escalas espaciais e os níveis de complexidade territorial.
 
O IBGE, no final dos anos 1960, produziu um estudo tentando conceituar e 
delimitar as categorias “área” e “região” metropolitana, definindo critérios téc-
nicos para incorporação ou não de municípios aos recortes institucionais das 
RM’s (GALVÃO, 1969).  Porém, no caso do Rio de Janeiro não há até os dias 
atuais uma definição do que se entende por metrópole e o que se considera como 
RMRJ, recorte alvo de ação estratégica e políticas públicas regionais.

Mesmo a nova Lei Complementar nº 184/2018, aprovada recentemente, não faz 
nenhuma menção a este assunto, muito menos lança luz nova a problemas anti-
gos. Esse talvez deveria ser o primeiro passo: construir junto à sociedade flumi-
nense o que se entende por metrópole e o que se entende por RM, demonstrando 
que se tratam de dois recortes espaciais diferentes em termos de historicidade, 
processos urbanos, legalidade e relações políticas.

A Fundação CEPERJ, seguindo nessa direção, acredita que é preciso estabelecer 
alguns pontos de partidas que são chaves para iniciar o enfrentamento desse des-
compasso no ERJ. São eles:

1. É necessário diferenciar o que deve ser tratado como problema efe-
tivamente metropolitano e o que deve ser considerado uma questão de 
ordem local ou exclusiva da instância estadual (ex: coleta seletiva de 
lixo nos municípios; e destinação e tratamento final de resíduos sólidos 
em aterros sanitários regionais).

2. É fundamental definir critérios claros para a inserção de novos mu-
nicípios participantes na esfera política e institucional da Região Me-

ConSIdERAçõES FInAIS
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tropolitana do Rio de Janeiro (ex: demográficos; mercado de trabalho; 
presença de instituições públicas e universidades, peso econômico e 
centralidade).

3. A partir desses dois primeiros pontos, é preciso alimentar a ação 
pública estadual de capacidade para identificar e gerir esses processos 
oriundos de distintas realidades e escalas urbanas.

4. Criar e fortalecer, politicamente e financeiramente, instâncias de 
gestão de recortes supra municipais para a solução de problemas co-
muns, seja por meio de consórcios, órgãos executivos, cooperação téc-
nica ou conselhos de políticas públicas e regionais previstos em lei;

5. Mapear os atuais processos, redes e fluxos de capitais que produzem 
articulação e integração entre territórios e sub-regiões no interior da 
metrópole fluminense (ex: existência de cadeias produtivas, movimen-
to pendular; presença de consórcios de saúde etc.); e identificar quais 
são as estruturas que articulam o espaço metropolitano do ERJ às de-
mais metrópoles nacional e o mundo (ex: atividades macroeconômi-
cos, alinhamento político entre governo estadual e federal; produção 
de commodities no setor energético).

Esses primeiros passos, que não são simples, vão ajudar a construir uma conver-
gência de objetivos entre os setores da administração pública e os segmentos da 
sociedade fluminense. Além disso, urge construir um projeto comum de metró-
pole, com uma visão regional e identidade metropolitana compartilhada. Infe-
lizmente, a Lei Complementar nº 184/2018, aprovada pela ALERJ e sancionada 
pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, que determina, inclusive, a criação 
de um órgão executivo metropolitano, conselhos e uma série de instrumentos de 
planejamento – como o PDUI e o sistema de informação metropolitana -, não 
pacifica o entendimento a respeito do que é ou deveria ser a Região Metropoli-
tana do Rio de Janeiro.
 
Com o desmonte da institucionalidade planejadora no nível estadual nas últimas 
décadas, ocorreu a marginalização da questão regional e do planejamento regio-
nal, hoje fora da agenda governamental. É preciso reestabelecer e reorganizar a 
massa crítica do corpo técnico fluminense a respeito de suas regiões e cidades.
Mesmo num contexto de crise econômica e fiscal, deve-se buscar práticas e ações 
mínimas que levem à Administração Estadual por um caminho que ao menos 
consolide fatores básicos para qualquer proposta de planejamento regional e me-
tropolitano. 

Nesse sentido, acredita-se ser fundamental as seguintes proposições: a) definir e 
construir indicadores para o acompanhamento dos fenômenos metropolitanos e 
urbanos, atrelados a programas governamentais estratégicos; b) propor e aprovar 
a regulamentação da produção da informação e da geoinformação no Estado do 

Rio de Janeiro, criando um ambiente até então inexistente de articulação interse-
torial; c) a partir desse conjunto de informações e indicadores, definir prioridades 
de governo e linhas de financiamento para programas que sejam essencialmente 
regionais; e e) por fim, estabelecer de uma só vez as diretrizes, metas e ações de 
governo, que envolvam diferentes instâncias territoriais, destinadas a construir 
uma governança metropolitana que envolva as diferentes escalas espaciais e entes 
federados.

O governo estadual, em seu novo ciclo 2019/2022, tem como desafio tratar 
da proposta de criação do Órgão Executivo da Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro. Assim como, estruturar seu quadro técnico e incentivar o 
debate regional e metropolitano para que o mesmo retorne à agenda pública, 
integrando e articulando diferentes agentes, reconhecendo suas experiências e 
legitimidades políticas. Pensar o planejamento público estadual, então, é pensar 
o restabelecimento desse setor como espaço de mediação entre os diversos 
segmentos da administração, tornando-se mais dialógico e propositivo.
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AnExo 1

Legislação e marco legal da RMRJ
1. Lei Complementar Federal nº 14/1973 cria as oito primeiras Regiões Metropolita-

nas (Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Porto 
Alegre.

2. Lei Complementar Federal nº 20/1974 institui a Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro e estabelece a fusão dos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara.

3. Decreto Lei Estadual nº 14 de 15/03/1975 cria a Fundação para o Desenvolvimen-
to da Região Metropolitana do Rio de Janeiro – FUNDREM.

4. Constituição Federal de 1988 atribui aos estados federados a criação de regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões.

5. Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989.
6. Lei Complementar Estadual nº 64 de 21 de setembro de 1990, formaliza a criação 

da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e, institui o Fundo Contábil de Desen-
volvimento Metropolitano.

7. Decreto Estadual no 13.110, de 27 de junho de 1989. Extinção da FUNDREM.
8. Lei Complementar Estadual nº 87, de 16 de dezembro de 1997, dispõe sobre a com-

posição, organização e gestão da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, institui a 
Região da Costa Verde e a Microrregião dos Lagos e, revoga a Lei Complementar 
Estadual nº 64 de 21 de setembro de 1990. Não faz menção ao Fundo Contábil de 
Desenvolvimento Metropolitano (ADIN 1842).

9. Decreto Estadual nº 42.832 de 31 de janeiro de 2011, cria o Comitê de Estratégias 
Metropolitanas.

10. Projeto de Lei Complementar nº 21/2013, aprovado na Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro e sancionado pelo governador, inclui os municípios de Rio Bonito e 
Cachoeiras de Macacu na lei em vigor, que define a Região Metropolitana.

11. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Institui o Estatuto das Cidades e Regulamen-
ta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política 
urbana e dá outras providências;

12. Decreto Estadual nº 44.905, de 11 de agosto de 2014. Institui a Câmara Metropoli-
tana de Integração Governamental e o Grupo Executivo de Gestão Metropolitana 
no Estado do Rio de Janeiro.

13. Leinº 13.089, de 12 de janeiro de 2015. Institui o Estatuto da Metrópole, altera a Lei 
no 10.257, de 10 de julho de 2001, e dá outras providências.

14. Decisão do STF (ADI Nº 1842-RJ). A Região Metropolitana é uma autarquia terri-
torial, intergovernamental e plurifuncional, sem personalidade política; a criação de 
um ente regional não significa a transferência de competências municipais, consti-
tucionalmente estabelecidas, para o Estado.

15. Projeto de Lei n º 10/2015 que dispõe sobre a Região Metropolitana do Rio de Ja-
neiro, sua composição, organização e gestão, define as funções públicas e serviços 
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de interesse comum, 
cria a agência executiva 
da região metropolita-
na do rio de janeiro e 
dá outras providências.

16. 16. Lei Complemen-
tar Nº 184 de 27 de 
dezembro de 2018. 
Dispõe sobre a Re-
gião Metropolitana 
do Rio de Janeiro, sua 
composição, organiza-
ção e gestão, define as 
funções públicas e ser-
viços de interesse co-
mum, cria a AUTORI-
DADE EXECUTIVA 
DA REGIÃO ME-
TROPOLITANA DO 
RIO DE JANEIRO, e 
dá outras providências.

Foto aérea: São João do Miriti - RJ

Fonte: Câmara Metropolitana; 
acervo técnico da Fundação Ceperj. 


