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Até a Constituição de 1988 a União detinha o monopólio do poder de criação de Regiões
Metropolitanas, entretanto, o poder foi transferido para os Estados, e, consequentemente,
ocorreu uma proliferação de Regiões Metropolitanas, totalizando, em torno de 71 RM’s em
todo o país. A maioria destas novas unidades espaciais são fruto somente de um decreto, e
não trazem características de um processo de desenvolvimento sócio espacial característico
a metropolização. No interior do Estado do Rio de Janeiro, três aglomerados urbanos foram
identificados pelo IBGE (2015) como casos especiais a serem acompanhados tendo em vista
o grau de integração no interior das aglomerações. São eles: Cabo Frio, Macaé-Rio das
Ostras e Campos dos Goytacazes. No entanto, acreditamos que além da integração no
interior destes aglomerados há fortes integrações entre eles, as quais parecem relacionar a
um processo, ainda que incipiente, de metropolização. Desse modo, partindo-se desta
premissa, pergunta-se: que barreiras podem dificultar e/ou impedir a formação de uma Região
Metropolitana na Bacia de Campos, que compreenda estes três aglomerados urbanos? Tendo
isso em mente, a pesquisa tem como objetivo coletar e sistematizar informações, que
permitam analisar os fatores que justificam, em diferentes contextos, a formação de uma
Região Metropolitana. Além disso torna-se importante analisar, a partir da perspectiva dos
gestores públicos municipais, de representantes do mercado e da sociedade civil organizada,
o significado da implementação de uma Região Metropolitana, os elementos que a justificam,
bem como a existência desses elementos no contexto estudado. Para tanto, serão realizadas
entrevistas semiestruturadas com representantes do poder público, da sociedade civil
organizada e do mercado, no aglomerado de Cabo Frio, com o objetivo de detectar
informações que permitam inferências sobre os possíveis ganhos e/ou prejuízos, para este
aglomerado, com a implementação de uma Região Metropolitana na Bacia de Campos.
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