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Sem respostas enfim 
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RESUMO 
 
 
 O objetivo central deste trabalho é analisar Lauro de Freitas como Cidade 

Metropolitana, suas relações com a Região Metropolitana de Salvador e sua 

especialização funcional, priorizando o aprofundamento na qualidade de vida de 

seus moradores. Para alcançar tal objetivo, resgatamos aspectos ligados à 

constituição do modelo de Região Metropolitana no Brasil, assim como o 

acompanhamento do atual modelo. Sob essa perspectiva, realizamos um 

aprofundamento sobre a qualidade de vida das Cidades Nordestinas com melhores 

índices de IDH. Analisamos, também, a Região Metropolitana de Salvador sob 

aspectos ligados à qualidade de vida dos seus moradores, assim como sua 

arrecadação tributária, renda municipal e emprego. No decorrer do trabalho, 

encontramos uma Cidade Metropolitana em pleno processo de urbanização, assim 

como qualquer outra cidade do país. Contudo, evidenciamos a constituição de uma 

especialização funcional do seu espaço. Essa especialização funcional tem 

incrementado, operativamente, três tipos de “negócios” específicos sobre seu 

espaço: condomínios horizontais voltados para as classes média e alta; comércio e 

serviços voltados à construção civil e jardinagem; e, por fim, o desenvolvimento de 

instituições de ensino superior. Essa especialização funcional vem corroborando 

para o desenvolvimento sócio-espacial da cidade e acreditamos que, se bem 

instrumentalizada, terá uma importante contribuição no desenvolvimento da cidade 

metropolitana de Lauro de Freitas.   

 
 
 
 
Palavras-chave: geografia urbana, cidade metropolitana, especialização funcional. 
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ABSTRACT 
 
 
 The main object of this work is to analyze Lauro de Freitas as a Metropolitan 

City, its relation with the metropolitan region of Salvador and its functional 

specialization, aiming the life quality of its residents. To reach this objective, rescuing 

aspects of a Metropolitan Region’s model constitution in Brazil, such as following the 

current model. According to it, it was performed deepening about life quality of 

northern cities with the best indices of IDH. It was also analyzed the metropolitan city 

of Salvador about aspects of the quality life of the residents, such as collection tax, 

municipal income and employment. During this work a Metropolitan City was found in 

a urbanization process as any other city of the country, however, it was evidenced a 

constitution of a functional specialization of this space. This functional specialization 

has developed three types of specific “business” about its space, such as: horizontal 

properties to the high and medium society, - commercial service, civil construction 

and gardening – and finally, the development of college institution. This functional 

specialization is increasing the city socio-spacial development, and we believe that it 

will have an import contribution to the development of the metropolitan city Lauro de 

Freitas. 

 

 
 

 
Key words: urban geography, metropolitan city, functional specialization 
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“Minha Cidade tem que reconhecer o Homem, não como um 
morador qualquer, mas como único proprietário verdadeiro; da 
mesma forma, o precisa reconhecer a Cidade como sua Casa, 
um lugar que precisa ser bem cuidado, para hoje e para 
aqueles moradores que virão nela habitar!” 
 

(autor desconhecido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 



 

 

19 

  

INTRODUÇÃO 

 

1.1 – Apresentação 

 

 Desde o primeiro momento, quando da elaboração do projeto dessa pesquisa, 

estivemos em evolução. Ora pela tentativa de olhar o objeto da mesma com a 

distância devida, ora por perceber que essa distância tornava-se uma tarefa quase 

impossível, já que nesses quase 30 meses perambulei pelas ruas dessa cidade 

metropolitana, vizinha da cidade do Salvador. Essa proximidade me fez viver 

períodos de altos e baixos e de intenso conflito, tentando encontrar o melhor 

caminho para realizar esse trabalho. Na realidade, esses conflitos fundamentaram-

se, muitas vezes, pelo encontro, cara a cara, com espaços segregados e com 

pessoas completamente desapropriadas de sua dignidade como seres humanos. 

Foram encontros com “espaços” que pensava existir somente na tela dos noticiários 

da televisão. Por isso, a primeira informação que ressalto aqui é com relação a esse 

espaço urbano, cheio de conflitos. Na realidade, o espaço encontrado não é 

exclusividade da Região Metropolitana de Salvador, pois diante de tanto descaso e 

desordem do Estado, ele passou a fazer parte da grande maioria das RMs 

brasileiras. 

 Antes de viver em Salvador, por ocasião do Mestrado, vivi em São Paulo. 

Todavia, embora tenha passado minhas férias naquela cidade por 34 anos, nesses 

períodos como “turista” não atentava para a “Região Metropolitana de Salvador” e 

seu entorno. Não percebia o que estava por trás dos prédios altos e coloridos dos 

arredores do Caminho das Árvores, perto da casa de minha tia, onde sempre me 

hospedava; ou a Salvador que se construía atrás do Parque da Cidade; ou ainda os 

conflitos existentes dentro do coração de cada baiano; a Lauro de Freitas que se 

organizava do lado esquerdo da Estrada do Coco; ou a Itaparica que se construía 

atrás do seu antigo conjunto arquitetônico.  

 Então, esse primeiro olhar verdadeiro - o de vislumbrar uma região 

metropolitana diversa daquela observada em minhas férias - foi sendo desmontado 

com inúmeros trabalhos e visitas de campo que realizei, ora vinculado à 

universidade, ora por conta e vontade própria; tudo para investigar como a realidade 

do meu recorte de pesquisa era diverso daquilo que observara por ocasião de 

inúmeros períodos de férias em Salvador e em Lauro de Freitas. 
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 Uma outra questão importante foi a possibilidade de me mudar para Salvador. 

As “fotografias” constatadas através da janela do meu apartamento no bairro da 

Pituba possibilitaram-me uma vivência com o cotidiano da RMS. Interrogações 

primárias foram dirimidas e a metrópole e a cidade metropolitana de Lauro de 

Freitas, com seus inúmeros problemas sócio-espaciais, foram tornando-se claras 

para o trabalho a realizar. 

  Viver esse período, nessas cidades, e realizar trabalhos de campo em outros 

locais, me fizeram enxergar uma cidade por demais fragmentada, um agrupamento 

de “bairros” violentados pela ação do capital, onde o principal agente é ao mesmo 

tempo “feitor e escravo” das suas próprias ações; uma Região Metropolitana que, na 

maioria das vezes, não dá cidadania aos seus moradores; um conjunto de cidades 

que não usa seus equipamentos em favor dos seus. Cidades que, na realidade, em 

virtude da indústria do turismo, preocupam-se muito mais com aqueles que vêm de 

fora e esquecem que seus próprios moradores são privados de condições mínimas 

de sobrevivência. Não que os turistas não devam ser bem-vindos e bem recebidos, 

acontece que não recebemos visitas em nossa casa quando estamos em plena 

construção. Isso faria com que colocássemos em perigo a estadia dessas visitas, 

porque vendemos uma infra-estrutura que não existe. De qualquer forma, não é 

objetivo desse trabalho discutir sobre o turismo desorganizado e amador que existe 

em muitas cidades da costa brasileira, inclusive na nordestina, que deveria, creio eu, 

estar já bem avançada nesse setor. 

  Esses conflitos, inerentes ao processo de urbanização brasileira, que violenta 

os seus moradores, excluídos ou não, me fizeram estudar a realidade das cidades 

metropolitanas de Salvador com ênfase em Lauro de Freitas, cidade tão jovem 

ainda, cheia de problemas básicos de infra-estrutura, mas também repleta de 

possibilidades que, se melhor equacionadas, podem trazer para hoje o desejado 

para o amanhã. 

 Sob esse aspecto, entendo ter encontrado o caminho que desde o começo 

parecia fazer mover o meu espírito de geógrafo, qual seja: olhar para Lauro de 

Freitas como cidade metropolitana, que não se constrói sozinha, que recebe 

influência de outras cidades, que se especializa em algumas atividades por força do 

sistema produtivo onde está inserida e que, de forma “desordenada”, tenta fomentar 

atividades de sustentação social, gerando renda e atratividade para novos 

investimentos. 
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Dentro desse cenário, questões emergem como balizadoras dessa pesquisa:  

a) Qual o papel das cidades metropolitanas no contexto onde elas estão 

inseridas? 

b) Quais as relações que a cidade metropolitana estabelece com as demais? 

c) É possível afirmarmos a existência de especialização funcional em Lauro 

de Freitas? 

Responder a essas questões é a finalidade desta nossa pesquisa, quando 

nos propomos a analisar a cidade de Lauro de Freitas como cidade metropolitana e 

as materializações provenientes dessa realidade em sua atual especialização 

funcional e na qualidade de vida dos seus moradores. 
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1.1.1 – O objeto de estudo 

 

 A cidade de Lauro de Freitas, com uma situação geográfica privilegiada, 

situada na Região Metropolitana de Salvador, é exemplo de explosão demográfica e 

de crescimento urbano “desordenado”.  A cidade era, até meados da década de 

1970, um pacato município, vizinho da Capital, com cerca de 14.000 mil habitantes, 

que tinha na produção de hortifrutigranjeiros e coco, sua sustentação econômica. 

Todo o processo de urbanização acelerado ocorrido na RMS resvalou sobre a 

cidade, tendo o município ultrapassado, em 2005, o número de 140.0001 mil 

habitantes. Esse processo gerou situações díspares, como apropriação indevida de 

área de preservação e apropriação de área pública por entidades privadas para a 

organização de empreendimentos. 

 Foi na década de 70 que Lauro de Freitas assistiu a três acontecimentos 

norteadores da atual configuração e de sua especialização funcional enquanto 

cidade metropolitana: primeiramente, o desmembramento da área onde está situado 

o Aeroporto Dois de Julho (atual Aeroporto Deputado Luiz Eduardo Magalhães) e a 

Base Aérea de Salvador, diminuindo sua área em aproximadamente 30%; segundo, 

a abertura da Estrada do Coco – BA099, inicialmente construída para atender à 

indústria Tibrás, localizada em Camaçari. Essa avenida tornou-se, gradativamente, 

um importante entreposto comercial para o litoral norte do Estado da Bahia, além de 

dividir a cidade em duas áreas distintas; e terceiro, e talvez o mais importante, a 

construção da Avenida Paralela, que proporcionou agilidade no deslocamento e 

ligou definitivamente a cidade de Lauro de Freitas ao coração econômico de 

Salvador.   

Desta forma, a Avenida Paralela foi um importante instrumento no processo 

de desenvolvimento de Lauro de Freitas, pois essa via de ligação da cidade com a 

capital do Estado possibilitou novas funções as suas paradisíacas paisagens, 

entrando no subconsciente da classe média baiana que, naquele momento, em 

virtude de investimentos motivados pelo boom de desenvolvimento pelo qual a 

região vinha passando, viu que, mais do que um sonho, o lugar oferecia uma 

possibilidade real de domicílio definitivo. Essa via de ligação propiciou um intenso 

processo de apropriação do espaço urbano em Lauro de Freitas e, juntamente com 

                                                           
1 Segundo estimativas do IBGE. 
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a Estrada do Coco, influenciou todo um movimento em direção ao Litoral Norte do 

Estado. 

Essa situação geográfica privilegiada do município gerou especificidades que 

merecem ser aprofundadas, o que justifica a relevância acadêmica desta pesquisa. 

Durante a elaboração do projeto de pesquisa, organizado em um plano de 

dissertação que tinha como questão central analisar a cidade de Lauro de Freitas 

como cidade metropolitana, suas relações com a RMS e sua especialização 

funcional, priorizamos a análise da qualidade de vida dos seus moradores. No 

desenvolvimento da pesquisa, as contribuições bibliográficas e o contato com o 

recorte geográfico estudado permitiram uma ampliação do nível de problematização 

do tema, conjuntamente com as reflexões decorrentes das disciplinas ministradas no 

programa da pós-graduação, acabando por propiciar uma contextualização mais 

abrangente. 

 Em nossos objetivos secundários ou específicos pontuamos os seguintes 

exercícios: a) identificar e analisar o processo de formação das Regiões 

Metropolitanas brasileiras; b) identificar e analisar a estrutura da RMS; c) identificar e 

analisar o papel da cidade metropolitana da Lauro de Freitas, através do processo 

de especialização funcional; d) realizar a pesquisa e estruturá-la de forma a servir de 

subsídio para professores e alunos do ensino fundamental e médio, quanto ao 

entendimento do processo de formação das RMs brasileiras, com ênfase na 

realidade da RMS. 

 Por fim, definimos o nosso caminho de pesquisa, que está na observação da 

Cidade Metropolitana de Lauro de Freitas e nos impactos causados pela ação 

humana ao longo da sua história.  Estando Lauro de Freitas inserida na RMS, desde 

o começo observamos a cidade como um objeto integrado a uma realidade muito 

maior que ela. Desta maneira, Lauro de Freitas começou, desde a década de 1970, 

a desenvolver funções bastante específicas dentro do contexto metropolitano, 

criando especializações funcionais que ajudam a indicar possíveis caminhos de 

desenvolvimento.  

 Esse espaço denominado cidade sofreu influências cotidianas das economias 

internacionais, das políticas internas estaduais e nacionais e, ainda, da luta de 

reprodução dos diversos capitais que se materializam e criam territórios de 

influência. 
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 Sendo assim, o nosso problema foi investigar como se materializou o 

desenvolvimento urbano de Lauro de Freitas, cidade metropolitana, e seus 

rebatimentos na qualidade de vida dos seus moradores. 
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1.1.2 – Hipótese de trabalho 

 

 O papel das cidades metropolitanas brasileiras tem atingido, ao longo das 

últimas décadas, uma importância incontestável no cenário sócio-econômico 

nacional: especializações funcionais são observadas, trazendo desenvolvimento e 

qualidade de vida aos seus moradores. Analisando dessa maneira, podemos afirmar 

que a cidade de Lauro de Freitas percorre esse mesmo caminho.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 

  

1.2 – Delimitação da pesquisa 

 

 Em princípio, esperávamos desenvolver nossa pesquisa sobre toda a área 

que compõe a “cidade” de Lauro de Freitas. Já no período da defesa do projeto, a 

impossibilidade de trabalhar com um recorte tão extenso tornou-se evidente. De 

qualquer forma, por motivos materiais, nossa observação sobre a cidade de Lauro 

de Freitas concentrou-se na sua porção mais oceânica. Se observarmos a figura 01, 

veremos que a cidade de Lauro de Freitas é cortada por uma grande avenida 

chamada Santos Dumont (ou Estrada do Coco), que divide a cidade em duas: uma 

totalmente continental e a outra banhada pelo Oceano Atlântico. A pesquisa 

concentrou-se quase em sua totalidade nessa área, ou seja, uma parte da cidade 

que tem como delimitadores os seguintes marcos: ao sul o município de Salvador, 

mais especificamente o Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães; a leste o 

oceano Atlântico; ao norte o Rio Joanes, como divisor do município de Camaçari e a 

oeste a Avenida Santos Dumont (cortando a cidade de norte a sul).  

 O trabalho desenvolveu-se basicamente na principal estrutura viária e 

econômica da cidade, tendo para isso que assimilar também a Avenida Fortaleza 

(Itinga) e o seu redor, do lado oposto ou continental da cidade. Desta forma, 

trabalhamos basicamente com os seguintes endereços: Avenida Santos 

Dumont/Estrada do Coco/BA-099 (cruzando a cidade toda), Avenida Itapoan (em 

Vilas do Atlântico), Avenida Luiz Tarquínio (área central), Avenida Fortaleza (Itinga) 

e seus arredores (ver figura 01 e 02).  

 Sobre a delimitação temporal, por tratar-se de uma cidade ainda jovem, 

procuramos abarcar o máximo de informações possíveis, mesmo porque os 

trabalhos já existentes a que tivemos acesso foram pontuais sobre os assuntos, não 

nos ajudando substancialmente no entendimento de alguns aspectos do seu 

processo de desenvolvimento. Um outro ponto importante para a delimitação do 

trabalho foi a falta de dados secundários confiáveis, principalmente com relação ao 

período entre 2000 e 2005. Assim, nossa pesquisa concentra-se entre os anos de 

1970 a 2000. Essa delimitação não impediu a utilização de dados mais atuais ou 

anteriores, quando verificamos a confiabilidade dos mesmos, principalmente quando 

a sua utilização tornava-se importante para a compreensão do assunto abordado.   
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Figura 01 – Localização da área de trabalho de campo – A 

 

 

 

 

Figura 02 – Localização da área de trabalho de campo – B 
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1.3 – Refletindo o espaço urbano 

 

 Neste tópico apresentamos o referencial teórico-conceitual que baliza a 

pesquisa, onde discutimos os conceitos de espaço urbano, a cidade, os agentes 

sociais e qualidade de vida. 

 

1.3.1 – Caminhando sobre o conceito 

  

 Pensar na produção do espaço urbano, no conjunto de uma produção social 

que de certa forma define a cidade nos dias atuais, é pensar em um movimento 

contraditório. Para Cavalcanti (2001), analisar a cidade na sua contradição espacial 

entre a produção e o consumo leva-nos a considerar a questão ambiental. É 

evidente que a questão ambiental é motivo de preocupação para a sociedade atual. 

Essa realidade alarmante é resultante de um determinado modo de produção, que 

se fundamenta na produção e no consumo constante de mercadorias, demandando 

um uso acentuado da natureza e dos seus recursos, sem contar numa leitura mais 

ampliada das questões ambientais com relação aos espaços já habitados, que não 

recebem o tratamento adequado com relação ao seu uso e manutenção.  

 Segundo Corrêa (1989), o espaço urbano capitalista é fragmentado, 

articulado, reflexo, repleto de condicionante social, cheio de símbolos e campo de 

lutas – é um produto social, resultado de ações acumuladas através do tempo e 

engendradas por agentes que produzem e consomem espaços, de forma a estar 

sempre fragmentado e articulado, simultaneamente. 

 Desta forma, entendemos que o espaço urbano, ou ainda a cidade, é um 

produto social realizado e produzido por agentes determinados que, na luta cotidiana 

pela reprodução do capital, muitas vezes indicam os caminhos que o espaço urbano 

irá perseguir. 

 Para Corrêa (1989), esses agentes sociais são concretos e não um mercado 

invisível ou processo aleatório atuando sobre um espaço abstrato. Suas ações são 

complexas, derivadas da dinâmica de acumulação de capital, das necessidades das 

relações de produção e dos conflitos de classe que dela emergem.   
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 Para Lefèbvre:  

 

A obra de certos “agentes” históricos e sociais, leva a distinguir a ação e o 
resultado, o grupo (ou os grupos) e seu “produto”. Sem com isso separá-los. 
Não há obra sem uma sucessão regulamentada de atos e de ações, de 
decisões e de condutas, sem mensagens e sem códigos. Tão pouco há 
obra sem coisas, sem uma matéria a ser modelada, sem uma realidade 
prático-sensível, sem um lugar, uma “natureza”, um campo e um meio.” 
(LEFEBVRE, 1991 – p. 63). 

 

  Corrêa (1989) destaca como principais agentes do espaço: o Estado, 

materializado pelo ente municipal; os proprietários de terra; os incorporadores 

imobiliários, incluindo toda a cadeia produtiva; os grandes empresários urbanos 

(industriais, comerciais e de serviços); e, finalmente, os grupos sociais excluídos. 

 Em Silveira (2003), as estratégias desses agentes variam no tempo e no 

espaço, decorrentes, simultaneamente, de causas externas e internas. 

 Nesta pesquisa, analisamos Lauro de Freitas como espaço fragmentado, 

onde os agentes sociais produzem e consomem, criando um espaço contraditório 

onde emergem questões sócio-ambientais. 

 

1.3.2 – Cidade e urbanização 

 . 

A urbanização como processo, e a cidade, forma concretizada desde 
processo, marcam tão profundamente a civilização contemporânea, que é 
muitas vezes difícil pensar que em algum período da História as cidades 
não existiram, ou tiveram um papel insignificante”. (SPOSITO, 1991 – p. 
11).  

 
 

É sob essa perspectiva pontuada por Sposito – de uma cidade que se 

concretiza em um processo contínuo e que tem uma enorme importância na História 

Humana, como lócus onde são realizadas ações valiosíssimas para toda a 

humanidade - que esta pesquisa detém seu olhar. A cidade é o lugar onde as coisas 

acontecem, onde parte significativa da população humana vive; espaço que se 

constrói e se reconstrói todos os dias, devido às dinâmicas ímpares que se 

espacializam, como um mosaico, constituindo um quadro único. Única na sua 

originalidade e nos agentes que a compõem; ou, ainda, pelo seu desenvolvimento 

ou pela sua estagnação. Desta forma, buscamos a cidade real, que dentro da sua 
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heterogeneidade, tenta a todo o custo exercer suas funções para com seus 

habitantes. 

 Assim, precisamos perseguir um caminho teórico-metodológico determinado, 

onde obrigatoriamente passaremos por pontuações conceituais basilares, sem as 

quais seria impossível um entendimento, mesmo que superficial da realidade, seja 

ela histórica, geográfica ou simbólica. Desta forma, aprofundaremos a compreensão 

do Espaço, na perspectiva urbana; da sua Estrutura, Função, Forma e Processo, 

ampliando essa busca obrigatoriamente pelo entendimento de conceitos como 

Urbanização, Qualidade de Vida, Capital Social, entre outros, que nos dão 

indicações importantíssimas para o entendimento da nossa pesquisa.  

 A delimitação desse entendimento teórico com relação à cidade inicia-se com 

a industrialização, que como afirma Lefèbvre (1991), fornece o ponto de partida para 

a reflexão da nossa época.  É evidente que a cidade preexiste à industrialização; 

quando ela começou, juntamente com a burguesia industrial, a cidade já era uma 

importante e poderosa realidade. 

 Desta forma, que cidade é essa? Que funções desempenha na vida do 

Homem? Como se organiza uma cidade metropolitana? Segundo Mumford (1998), 

não há definição que se aplique sozinha a todas as suas transformações, desde as 

suas primeiras manifestações até as complexas realidades atuais.  

 A cidade nem sempre teve o tamanho e a importância que tem atualmente. 

Espaço totalmente criado pelo homem, tem papel primordial no entendimento da sua 

própria História, dado que inúmeros combates, realizações e transformações foram 

travados nessa realidade geográfica. 

 Para entender a cidade, sua complexidade organizacional atual, devemos 

entender como se deu o aperfeiçoamento dos processos, desde a industrialização 

até a globalização das economias, nas quais estamos profundamente envolvidos. 

Esse processo, no decorrer dos séculos, foi capaz de gerar uma hierarquia e 

articulações entre os diversos espaços urbanos, reconfigurando realidades urbanas 

onde os produtos, a fluidez da informação, das relações sociais e do próprio capital 

puderam crescer e desenvolver-se. Desta forma, assistimos por vezes a construção 

e a destruição, como num passe de mágica, da possibilidade de desenvolvimento de 

uma cidade. Isso porque, mais do que nunca, a cidade do nosso tempo tem se 

tornado um espaço que privilegia o capital em detrimento de qualquer outro “objeto”. 

Nesse processo, segundo Silveira (2003), a funcionalidade técnica requerida ao 
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território salienta a importância estratégica e infra-estrutural das cidades, que 

organizadas em redes, impulsionam a articulação dos diferentes espaços. 

 Para Sposito: 

 

“A cidade é a forma materializada, não apenas paisagem estática, mas 
manifestação do processo de urbanização, num dado ponto do território, ao 
mesmo tempo somatória e combinação de diferentes momentos históricos 
que se concretizam nesta produção humana”. (SPOSITO, 1991 – p. 25). 

 

 Para Ana Fani Carlos, a cidade é: 

 

“Antes de mais nada, trabalho objetivado, materializado, que aparece 
através da relação entre o construído (casas, ruas, avenidas, estradas, 
edificações, praças) e o não construído (o natural) de um lado, e do 
movimento do outro, tanto no que se refere ao deslocamento de homens e 
mercadorias quanto aquele referente às marcas que representam 
momentos históricos diferentes produzidos na  articulação entre o novo e o 
velho.” (CARLOS, 1986 – p. 63). 

 

 Em Lefèbvre (1991), a cidade é obra de uma história, isto é, de pessoas e de 

grupos bem determinados que realizam essa obra em condições históricas, que de 

forma simultânea permitem e limitam as possibilidades, mas não são suficientes 

para explicar aquilo que nasce delas, nelas e através delas.  

 Desta forma, para Lefèbvre; “a cidade e o urbano não podem ser 

compreendidos sem as instituições oriundas das relações de classe e de 

propriedade”.  (LEFÈBVRE, 1991 – p 53) 

 Na visão de Sposito (1991), a cidade passa a ser a própria expressão espaço-

temporal do processo de urbanização, e contém o movimento impetrado pelas 

transformações de caráter mais amplo. 

 Para Carlos (1992), a cidade representa trabalho materializado; ao mesmo 

tempo em que representa uma determinada forma do processo de produção e 

reprodução de um sistema específico, a cidade é também uma forma de apropriação 

do espaço urbano produzido. Ainda para Carlos:  

      

“Enquanto materialização do trabalho social, é instrumento da criação da 
mais-valia, é condição e meio para que se instituam relações sociais 
diversas. Nessa condição apresenta um modo determinado de apropriação 
que se expressa através do uso do solo.” (CARLOS, 1992 – p. 27).   
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Em Santos (1994), a heterogeneidade é uma característica intrínseca do 

espaço habitado, seja em termos da sua distribuição numérica, seja pela sua 

evolução; ambas escondem e incluem outras dimensões, como a enorme 

diversidade qualitativa, quanto aos aspectos culturais, níveis de vida, credos e raças, 

ambas imprimindo na cidade sua forma de relacionar-se com o meio e constituindo, 

muitas vezes, uma realidade ímpar, registrando aspectos e expressões de uma 

riqueza sem precedentes. Na realidade, a cidade tornou-se um meio geográfico 

completamente diferente do que fora no desenvolvimento da história, tornando-se 

uma realidade diversa daquilo que representava até a revolução industrial. 

A evolução da civilização humana tem gestado nova funções para as cidades, 

tem exigido dos seus governos um olhar mais comprometido com o futuro, tentando 

prever a evolução dos fenômenos inerentes a essa realidade, suas necessidades, 

ou ainda uma reflexão e simulação de processos necessários para uma resposta 

adequada às necessidades do tempo; as cidades pedem uma nova forma de 

planejamento, cada uma com suas especificidades próprias, como um objetivo de 

municiar-se contra possíveis problemas, ou ainda de tirar o máximo de benefícios 

sobre ações positivas. Planejamento, então, é uma ação de se organizar para o 

futuro, é a coordenação de um espaço possível de ser habitado. Segundo MATUS 

(1996), o planejamento é sinônimo de condução consciente. Existe uma 

necessidade de planejarmos para não sermos escravos das circunstâncias; a 

negação do planejamento é a negação à possibilidade de escolhermos um futuro 

diferente.  

Em diversos momentos, ao analisarmos a forma de organização das cidades, 

ficamos nos perguntando por que em alguns espaços acontece um melhor 

entrosamento entre seus agentes produtores, tendo como conseqüência a 

construção ou organização de espaços urbanos com maior equilíbrio sócio-espacial 

e, consequentemente, um perceptível acesso a infra-estruturas de serviços públicos. 

 Será que não estamos diante de somatórios de capitais sociais diversos, onde 

a preexistência de um maior somatório ocasionaria uma melhor situação geral da 

cidade? Será possível essa realidade em determinados espaços? Mas, a qual 

capital social estamos nos referindo? 

 Primeiramente, torna-se necessário esclarecer que o conceito de capital 

social possui diversas acepções ajustadas às diversas orientações teórico- 

metodológicas. Sua difusão conceitual no meio acadêmico, relegada a um segundo 
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plano nos dias de hoje, tem sido, no Brasil, mais bem explorada a partir da década 

de 1980 por teóricos do desenvolvimento como cientistas políticos, antropólogos e 

geógrafos, entre outros.  

 A relevância do Capital Social para o desenvolvimento local e regional tem 

sido ressaltada em diferentes argumentos. Alguns deles afirmam que a abundância 

de capital social favorece a difusão de informações, facilitando de forma ímpar o 

processo de inovação. Ou ainda, se observarmos a dimensão política, o capital 

social pode proporcionar uma maior facilidade para a cooperação entre os agentes 

políticos, visando o desenvolvimento local e ou regional como um todo. 

 Em Bourdieu (1989), encontramos como foco as estratégias de reprodução ou 

ainda a mudança de posição na estrutura social, sendo contingenciada pela noção 

de conflito. Ele coloca os benefícios que são obtidos pelo indivíduo por ocasião da 

participação nos grupos, contribuindo para a construção da sociabilidade.  Desta 

forma, Bourdieu coloca que: 

 

“O Capital Social é um conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão 
ligados à posse de uma rede durável mais ou menos institucionalizada de 
inter-conhecimento e de inter-reconhecimento, ou em outros termos, à 
vinculação a um grupo, como conjunto de agentes que não somente são 
dotados de propriedades comuns, mas que também são unidos por ligações 
permanentes e úteis.” (BOURDIEU, 1989 – p. 87). 

 

 Putnam (1996) estabelece uma significativa associação entre 

responsabilidade cívica do cidadão, políticas públicas e desenvolvimento econômico. 

Sendo assim, Putnam relata que: 

 

“Capital Social diz respeito às características da organização social, como 
confiança, normas e sistemas de participação cívica, que contribuem para 
aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas.” 
(PUTNAM, 1996 – p.177). 

   

 Desta forma, para o autor, embora confiança não faça parte da definição de 

capital social, ela torna-se uma conseqüência.  

 Para a OECD (1995), as instituições podem desenvolver tarefas conjuntas, 

buscando o desenvolvimento de políticas regionais, valorizando o potencial de 

capital social local, ganhando de forma direta todas as cidades e o grupo regional 

com a concentração desses “ativos”. 

 Para isso, a OECD coloca: 
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“Creating political coalition. Regional economic councils are needed that can 
publicise specific issues and generate a consensus, funding and impetus 
from a wide variety of actors. These councils should have a brief to look to   
long–term development and concentrate on educating and informing 
members about the reasons for new policies and suggesting ways that aims 
can be achieved for the benefit of all. One significant absentee from local   
actors have been labor unions/trade union whose national administrative    
structure and occupational rather than geographical loyalty has made 
effective participation in local projects difficult. Il words be useful if   
local/regional labor organizations could become more involved in the local   
development process, combining involvement at the local level with 
traditional national goals.” (OECD, 1995 – p.16) 2. 

 

 Em Abramovay (2000), a noção de capital social permite ver que os 

indivíduos não agem independentemente, que seus objetivos não são estabelecidos 

de maneira isolada e seu comportamento nem sempre é estritamente egoísta.  Para 

ele: “As estruturas sociais devem ser vistas como recursos, como um ativo de capital 

de que os indivíduos podem dispor.” (ABRAMOVAY, 2000 – p. 382) 

 Em Bourdieu (1989) e em Putnam (1996), encontramos a afirmativa de que o 

capital social representa um recurso ou um ativo que, a exemplo do capital 

econômico, poderia ser acumulado. Entretanto, de forma diversa do capital 

econômico, que tem proprietários e cujos direitos são assegurados por um conjunto 

legal, o capital social tem como uma das suas principais características, o de ser um 

bem público. Sendo assim, somente é acumulado mediante a ampliação das 

relações sociais que acontecem nas comunidades, nos bairros ou nas cidades.  

 Alguns autores não acreditam que o Capital Social possa relacionar-se 

somente com atitudes positivas ou racionais. O capital social evidencia uma série de 

relações interpessoais que possibilitam a conformação do ambiente econômico, no 

qual a transação entre os agentes é facilitada e até mesmo dinamizada. 

 

 

 

                                                           
2 Criar coalizões políticas: são necessários conselhos econômicos regionais para dar publicidade a determinados 
temas e para extrair consenso, os recursos e ímpeto de uma variedade de atores. Esses conselhos devem 
concentrar-se em analisar as possibilidades de desenvolvimento no longo prazo e em educar seus membros 
quanto à necessidade de adotar novas políticas, sugerindo meios pelos quais os objetivos podem ser alcançados, 
para o benefício de todos. Uma ausência significativa entre os atores locais têm sido os sindicatos, cuja estrutura 
nacional e ocupacional, que prevalece sobre a legalidade geográfica, dificulta a participação efetiva em projetos 
locais. Seria útil se as organizações trabalhistas regionais e locais pudessem envolver-se mais intensamente com 
projetos de desenvolvimento local, combinando o envolvimento no nível local e seus objetivos nacionais. 
(tradução própria) a OECD de que nos referimos aconteceu em Paris em 1993 com o Tema: “Local Development 
and Structural Change: A New Perspective on Adjustment and Reform” 
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 1.3.3 – A estrutura, o processo, a função e a forma como categorias da cidade 

 

 Para Milton Santos, a forma é o aspecto visível de uma determinada coisa, 

um arranjo ordenado de um objeto. Para exemplificar espacialmente poderíamos 

citar uma casa, uma favela, um condomínio.  Para Trindade Jr. (1996), as formas 

contêm um pouco do passado, pois surgem dotadas de certos contornos, que 

podemos dizer historicamente pontuadas, desta forma possuindo um significado 

social. Ainda para Trindade Jr., ela permanece após ser criada e usada para 

desempenhar o papel para o qual foi produzida.  

 Desta forma, a função está intrinsecamente ligada ou ainda materializada nas 

formas. Ambas, forma e função, conjuntamente à estrutura, ajudam na construção 

de uma realidade real do estado, sendo imprescindível a utilização dessas 

categorias de forma conjunta. Para Milton Santos: 

       

“Para se compreender o espaço social em qualquer tempo, é fundamental 
tomar em conjunto a forma, a função e a estrutura, como se trata de um 
único conceito. Não se pode analisar o espaço através de um só desses 
conceitos.” (SANTOS, 1985 – p. 56). 

   

 Em Carlos (1992), verificamos que a cidade (Lauro de Freitas) na sua forma, 

na sua estrutura, na sua função e no seu processo está distante de ser a ideal. É 

fruto de um processo de reprodução espacial e, como tal, contém uma sociedade 

hierarquizada, dividida em classes, sendo produzida de forma relativamente 

socializada, direcionada para consumidores privados. Desta maneira, a cidade é 

apropriada de forma diversa pelos cidadãos que a compõem. É palco privilegiado de 

contradições, conflitos e lutas de classes, materializando-se em diferentes aspectos 

da paisagem urbana. Possibilita-nos uma perspectiva de entendimento do urbano, 

em todas as dimensões sociais e históricas que esse conjunto possui.  Desta 

maneira, saltam aos olhos sua diversidade, sua heterogeneidade entre as formas de 

morar e as relações sócio-espaciais desenvolvidas dentro do seu sítio urbano, 

imprimindo um mosaico muitas vezes contrastante, mas, também rico em riquezas 

locais.  

 As categorias estrutura, processo, função e forma nos ajudam a definir o 

espaço em relação à sociedade, ou seja, a complexidade dos agentes que 

compõem a totalidade social. 
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 Segundo Corrêa (1989), a complexidade do espaço urbano pode ser 

apreendida em seis momentos: a) espaço fragmentado, visto o complexo conjunto 

de usos do solo, justapostos, gerando área central de comércio e serviços, área 

industrial e áreas residenciais e de lazer; b) espaço articulado, onde cada área 

possui e incrementa relações espaciais com fluxos visíveis; c) como dimensão 

simbólica, onde a vida cotidiana das diversas classes sociais envolve um conjunto 

de crenças, valores, mitos, alguns materializados em formas específicas; d) como 

reflexo da sociedade, uma vez que as áreas residenciais segregadas refletem a 

complexa  e desigual estrutura social; e) como campo de lutas, dado que o cotidiano 

e o futuro se encontram articulados a um contexto de fragmentação do espaço, de 

busca pelo direito à cidade, levando a conflitos sociais e políticos; e por fim, f) 

condicionante da sociedade, dado o papel que as obras produzidas e fixadas pela 

sociedade desempenham na reprodução das condições de produção e das suas 

próprias relações. 

  

1.3.4 – Novas forças atuam sobre a urbanização brasileira... 

  

 A urbanização brasileira, após a década de 1980, começa a assimilar novas 

forças que gradativamente vão configurando “novas realidades no espaço urbano”, 

escolhendo alguns espaços em detrimento de outros. 

  Para  Soares (2003): 

 

“Coincidiendo con el llamado período de la “globalización” (o 
“mundialización” del capital), el capital productivo instalado en Brasil, 
(nacional de origen extranjero) también se empeño en programas de 
reestructuración. El proceso de reestructuración industrial en Brasil se  
configuro en tres frentes: nuevas tecnologías y nuevos procesos de    
producción, nuevas relaciones laborales (flexibilización y recorte de   
derechos sociales) y reestructuración espacial.” (SOARES, 2003 – p. 76). 

  

 Esse movimento provocou em todo o Brasil uma forte onda de realocação das 

plantas industriais. As localidades mais beneficiadas foram as cidades médias das 

regiões concentradas. Outras regiões também foram privilegiadas, como as cidades 

médias do sul do país, além do entorno de algumas metrópoles do Centro-Oeste e 

Nordeste, como Salvador. 

 É importante salientar que esses novos postos de trabalho vêm alterando os 

fluxos migratórios, juntamente com a diminuição do ritmo de expansão da frente de 
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colonização rumo ao extremo Oeste e Norte do país. Os estudos do IBGE da 

década de 1990 apontaram para uma maior atração das cidades médias e 

intermediárias das regiões Centro-Sul e para as regiões metropolitanas do litoral 

nordestino. Nesse último caso, aconteceu um desenvolvimento de atividades 

turísticas, promovendo uma expansão significativa do setor de serviços.  

 Contribui também para a urbanização brasileira a gestão do setor primário da 

economia, cada vez mais modernizado e tecnificado, expulsando a população do 

campo para as cidades pequenas e médias, ou ainda a migração para as RMs. 

 Para Ribeiro (2001), a questão urbana se incorporou muito tardiamente aos 

debates das políticas públicas no Brasil, produzindo, desta forma, uma urbanização 

que se “organizou” excluindo parte da população do “direito à Cidade”, que tanto nos 

pontua Henri Lefèbvre3. 

 Desta forma, assistimos a uma intensificação das carências das cidades de 

forma geral, principalmente com relação à infra-estrutura, ao saneamento, aos 

serviços de saúde e à educação. Por sua vez, a reestruturação econômica e urbana 

fez surgir novas demandas ligadas à insegurança e à violência urbana, 

conseqüências do aumento das desigualdades sociais. A mobilidade social recebeu 

investimentos inferiores ao necessário na geração de infra-estrutura para o 

transporte público, criando um verdadeiro caos para parte significativa da população 

que utiliza os transportes coletivos. Por fim, a situação de deterioração dos 

equipamentos públicos compromete de forma progressiva a qualidade de vida dos 

seus moradores. 

 

1.3.5 – Qualidade de vida na cidade  

 

 Continuando nossa investigação, é importante aprofundar a idéia da 

qualidade de vida no espaço urbano, mas não em um espaço urbano qualquer. 

Falamos da cidade metropolitana, um espaço urbano com uma peculiaridade ímpar 

por estar em contínua interação com as demais cidades do espaço metropolitano. 

Espaço este onde aspectos positivos e negativos das cidades vizinhas são sentidos 

mais diretamente, sem nenhuma possibilidade de escolha. 

Para Herculano (1998), qualidade de vida pode ser definida como: 

                                                           
3 Henri Lefèbvre publicou em 1991 um ícone da literatura urbanística, intitulado “O Direito à Cidade”, muito 
atual para os estudos de arquitetura, urbanismo, geografia etc. 
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“A soma das condições econômicas, ambientais, científico-culturais e 
políticas coletivamente construídas e postas à disposição dos indivíduos 
para que estes possam realizar suas potencialidades inclui a acessibilidade     
à produção e ao consumo, aos meios para produzir cultura, ciência e arte, 
bem como pressupõe a existência de mecanismos de comunicação, de 
informação, de participação e de influências nos destinos coletivos, através 
da gestão territorial que assegure água e ar limpos, rigidez ambiental, 
equipamentos coletivos urbanos, alimentos saudáveis e a disponibilidade de 
espaços naturais amenos urbanos, bem como a preservação de 
ecossistemas naturais.” (HERCULANO, 1998 – p. 92). 

 

 Em Bravo e Vera (1993), qualidade de vida é: “a quantidade e a qualidade 

dos meios que se podem assentir para satisfazer suas necessidades, o modo como 

os obtêm e o papel que lhes atribuem.” (BRAVO e VERA, 1993 – p.282 do original 

em espanhol). 

  Para Barbosa (1996), a qualidade de vida deverá ser pensada como a 

capacidade que as pessoas têm de satisfazer adequadamente suas necessidades 

humanas fundamentais. 

 Martins (2002) mostra um conceito de qualidade de vida muito abrangente, 

onde se interligam diversas abordagens e problemáticas, que podem ser 

equacionadas de três formas: na primeira abordagem aparece a distinção entre 

aspectos materiais e imateriais. Os aspectos materiais dizem respeito às 

necessidades humanas básicas, como as condições de habitação, água, saúde, ou 

seja, aspectos ligados à infra-estrutura. Os aspectos imateriais são ligados ao 

ambiente, ao patrimônio cultural, ao bem estar; na segunda colocação, o autor faz 

distinção entre os aspectos individuais e coletivos. Os individuais são ligados às 

condições econômica, pessoal e familiar do indivíduo, além das relações pessoais; a 

terceira e última abordagem faz a distinção entre os aspectos objetivos e subjetivos 

da qualidade de vida. Os aspectos objetivos seriam apreendidos por definição de 

indicadores de natureza quantitativa, enquanto os seguintes nos remeteriam à 

percepção subjetiva que os indivíduos têm de qualidade de vida, que é claramente 

diversa de pessoa para pessoa. 

 Para Carmo (1995), a qualidade de vida é sempre associada à questão 

ambiental, sendo desta forma um conceito composto por dois elementos distintos, às 

vezes contraditórios, envolvendo aspectos objetivos e subjetivos. Os objetivos são 

variáveis e quantificáveis (quantidade de moradores com acesso a água tratada, 

coleta de esgoto, coleta de lixo). Já os subjetivos possuem uma delimitação mais 
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complexa: estão ligados intrinsecamente às questões da percepção individual, dizem 

respeito à avaliação que o individuo faz sobre sua condição de vida, ou seja, é 

determinado pelo perfil individual. 

 Portanto, qualidade de vida é um somatório de condições objetivas e 

subjetivas, deve relacionar-se com a capacidade dos indivíduos de satisfazerem 

suas necessidades fundamentais de subsistência, proteção, afeto, identidade e 

liberdade.  

  Em Mazetto (1996), encontramos os seguintes indicadores para a avaliação 

da qualidade de vida: indicadores básicos (renda per capita, taxa média anual de 

inflação, expectativa de vida ao nascer e analfabetismo entre adultos); indicadores 

de saúde e nutrição (número de enfermeiros e médicos por habitantes, partos 

assistidos por equipe médica, recém-nascidos de pouco peso, taxas de mortalidade 

infantil e consumo diário de calorias); indicadores sociais (educação, demografia e 

urbanização) e, por fim, os indicadores econômico-financeiros (contas monetárias, 

fiscais, financiamento externo). 

 O conceito de qualidade de vida (e seus indicadores), por ser um valioso 

instrumento de planejamento ao servir de parâmetro para medirmos o grau de 

satisfação da necessidade dos indivíduos ou dos grupos sociais, permite a 

constatação de desigualdades sócio-espaciais, derivadas dos diferentes graus de 

satisfação das necessidades, proporcionando bases para a formulação de 

estratégias de busca de melhor eqüidade e bem estar entre os indivíduos. 

 A cidade contemporânea apresenta inúmeros contrastes que chegam a 

concretizar cidades dentro da cidade, onde as estruturas ambientais são 

heterogêneas. Nessa perspectiva da estrutura ambiental, alguns acidentes naturais 

podem reforçar ainda mais essas diferenças, constituindo-se fatores para a 

diferenciação da vida, da saúde, do bem social, resumindo assim a qualidade 

daquela área.  

 Desta forma, podemos avaliar o quanto o conceito de qualidade de vida é 

abrangente, tendo necessariamente que passar pela identificação de inúmeros 

indicadores para uma avaliação concreta. Necessitando de uma mensuração 

objetiva, quantificável, mas também subjetiva, devemos interagir com a sociedade 

para sua constituição.  
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1.4 – Procedimentos Metodológicos 

 

 Por meio do estudo de pontos específicos da cidade podemos visualizar as 

diferenças sócio-espaciais através das configurações que se estabeleceram em 

cada um dos recortes geográficos propostos, seja em termos de equipamentos 

urbanos, comércio ou serviços oferecidos. Não nos causa surpresa constatar que 

essa diferenciação, encontrada em quase toda cidade, tem no seu centro dois 

elementos estruturadores: o poder aquisitivo dos seus moradores e a distância das 

áreas centrais, encontrada tanto em um como em outro. Evidentemente, é preciso 

entender área central não como o centro da cidade, mas as áreas eleitas pelo capital 

para receberem infra-estrutura urbana e serem o “locus” onde o poder privado e o 

público firmam a aliança de perpetuação do sistema, ou seja, não é o centro 

geográfico, mas sim o local escolhido para receber a ampliação dos meios de 

produção. 

 Ao longo desse trabalho realizamos um inventário físico4 da área estudada, 

através de observações e levantamento de toda infra-estrutura privada e pública. 

Paralelamente, também aplicamos uma grade de observação, trabalhada durante 

um período de seis meses, que posteriormente serviu de subsídio para constatações 

relacionadas ao cotidiano da cidade e ao andamento dos seus serviços básicos, 

incluídas nas considerações finais do trabalho. 

 A pesquisa foi realizada com a aplicação de questionários em 2405 domicílios 

e com 80 moradores que transitavam pelas avenidas, posteriormente tabulados em 

uma planilha do Excel e transformados em gráficos e tabela. 

 As áreas escolhidas para a aplicação dos questionários foram a Avenida 

Fortaleza, no bairro de Itinga (ligada à Avenida Santos Dumont); Avenida Santos 

Dumont, que divide a cidade em duas partes, em direção ao norte (o lado direito é 

banhado pelo oceano e por alguns rios; no lado esquerdo, encontramos a área com 

a maior densidade populacional da cidade e é também onde se concentra o maior 

número de bairros populares, com inúmeros problemas sociais); a Avenida Luiz 

Tarquínio, que liga a área central aos bairros nobres da cidade, como o Vilas do 

                                                           
4 Esse trabalho aconteceu concomitantemente à aplicação dos questionários, onde andamos duas vezes em todas 
as Avenidas estudadas, a fim de pontuarmos suas estruturas físicas (público/privada). Nesse trabalho levantamos 
todos os itens que compunham a ocupação do espaço ali existente. 
5Foram aplicados 60 questionários domiciliares, em cada avenida, totalizando então 240.  
 



 

 

41 

  

Atlântico; finalmente, a Avenida Praia de Itapuan, em Vilas do Atlântico, que começa 

na Avenida Luiz Tarquínio e desce em direção á orla da cidade. Essa escolha deu-

se, primeiramente, pela importância e pelo dinamismo que esse conjunto de 

avenidas representa para a Cidade. Por estarem perfeitamente interligadas, criam 

uma espécie de sistema artéria principal, cortando a Cidade em todas as suas 

direções, alcançando tanto áreas nobres quanto áreas mais populares, colaborando 

para que a amostragem se realizasse da forma mais abrangente possível. 

 Sob esse aspecto, pontuamos os resultados alcançados na busca pelo 

entendimento sobre a qualidade de vida em Lauro de Freitas e sobre como se 

desenvolve os aspectos ligados a sua articulação social.  

 Desta forma, o questionário aplicado procurou definir o tipo de família, sua 

estrutura, sua constituição, sua renda, sua relação com a cidade através da 

participação direta em associações e outros órgãos, sua relação com o mundo do 

trabalho e, finalmente, o seu entendimento sobre qualidade de vida. 

 Nosso universo amostral foi de 240 domicílios, divididos em 60 para cada 

Avenida escolhida e entrevistando sempre seus responsáveis6. Esse conjunto mediu 

os aspectos do morador e sua relação com a cidade. Foram aplicados também 80 

questionários divididos em partes iguais, com moradores locais que transitavam nas 

quatro avenidas acima pontuadas. Essa abordagem ajudou a aprofundar o 

conhecimento da relação das pessoas com o lugar, com a avenida, a qualidade de 

seus equipamentos. A análise foi realizada levando em conta as respostas obtidas 

com os dois grupos de pesquisados. 

 É necessário esclarecer que essa amostragem fica distante de ser a 

desejável para os moldes estatísticos. De qualquer forma, ela nos auxiliou a ter uma 

tendência de leitura para algumas realidades empiricamente encontradas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Na aplicação dos questionários foi considerado responsável o indivíduo com mais de 18 anos, chefe da família, 
possuidor ou não de trabalho naquele momento. 
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1.5 – Estrutura do Trabalho 

 

 A partir dessas colocações o trabalho foi dividido em quatro capítulos. 

 No capitulo introdutório discutimos os aspectos teóricos e metodológicos que 

perfazem este trabalho; é nele que vamos tratar da natureza e dos movimentos da 

cidade como objeto real, seus problemas e suas conquistas. 

 No segundo capítulo, intitulado A realidade Metropolitana no Brasil, 

pretendemos oferecer uma discussão sobre como foi concebido o agrupamento das 

Regiões Metropolitanas no Brasil, buscando um entendimento sobre sua importância 

e sobre a necessidade de um tratamento diferenciado para esse espaço, dado a um 

emaranhado de contingenciamentos palpáveis e necessários de novos e arrojados 

posicionamentos. 

 O terceiro capítulo, A Região Metropolitana do Salvador, da qual a Cidade 

Metropolitana de Lauro de Freitas é parte integrante, retoma algumas questões 

sobre sua formação e pontua alguns problemas com sua constituição, além de fazer 

um breve apontamento da qualidade das cidades que perfazem a RMS. 

 No quarto capítulo, intitulado Lauro de Freitas, uma cidade metropolitana, 

trabalhamos o seu processo de formação e todas as pontuações com relação ao 

desenvolvimento de sua especialização funcional dentro da RMS e como são 

colocadas as questões voltadas à qualidade de vida dos seus moradores. 

 



 

 

 
 
 
  
 
 
 

“A especificidade do metropolitano decorre do fato de os 
elementos do espaço guardarem uma interdependência 
estreita, sistemática e cotidiana, manifesta de forma 
concentrada em um determinado território que se encontra 
fragmentado pela divisão político-administrativa vigente.” 
                                                                                                   
(LOPES, 2003 – p.139) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Capítulo 2 
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2 – A REALIDADE METROPOLITANA NO BRASIL 
 

 
2.1 – Conceito e gênese 
 

 Segundo Souza (2006), em 1973, com o país mergulhado no regime militar, 

um grupo de jovens pesquisadores geógrafos e arquitetos das principais 

universidades do país foi chamado para a produção e formulação da primeira 

política urbana brasileira, dentro de um clima de extrema pressão e controle sobre a 

sociedade e a comunidade científica. Não obstante ao trabalho desse grupo, de 

forma completamente autoritária, o Estado brasileiro, representado pelo Ministério 

da Justiça, através da Lei Complementar Nº. 14, de 1973 institucionalizou as 

primeiras regiões7 metropolitanas brasileiras. Desta forma, podemos constatar a 

arbitrariedade de tratamento que foi dispensada ao tema, materializada num 

primeiro momento em grupos urbanos muito diversos, que deveriam receber um 

tratamento semelhante. Foi dentro desse espírito que nasceu a primeira política 

metropolitana brasileira. Para Souza (2006), o desenvolvimento da 

institucionalização das regiões metropolitanas no Brasil sempre seguiu à margem de 

todas as reflexões sobre a política urbana e territorial brasileira. De qualquer forma, 

foi naquele período que as “entidades metropolitanas” viveram seu apogeu, com 

apoio e financiamentos do Estado brasileiro, em projetos de viabilização e melhor 

adequação das grandes aglomerações urbanas.  

 Para Lopes (2006), existem inúmeros problemas que precisam ser 

equacionados com relação às questões metropolitanas, dentre as quais destaca-se 

como atuar na escala metropolitana, incidindo nas escalas inferiores (do município, 

do bairro e da comunidade) e superiores (nacional e global); como lidar com a 

multiplicidade dos tempos políticos de forma a canalizar esforços para a melhoria da 

qualidade de vida dessas enormes aglomerações urbanas, abrindo canais 

mediadores entre o Estado organizador dos espaços e os atores sociais mais 

vulneráveis à problemática urbana, onde a maioria das demandas se encontram. 

Gradativamente verifica-se abertura na condução das políticas, contudo estamos 

longe de chegar a um ponto de equilíbrio mais próximo do desejado. 

                                                           
7 Em 1973, através da lei complementar nº 13 foram instituídas as RMs de Belém, Belo Horizonte, Curitiba, 
Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo.  
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 A partir da Constituição Federal de 1988, verificamos uma abertura de 

inúmeros canais em relação à descentralização de poderes e um envolvimento mais 

expressivo dos atores envolvidos nessas questões. O próprio texto constitucional no 

seu Art.º 25. § 3º, diz: 

 

“Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 
agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.” 
(Constituição Federal Art. 25º § 3º). 

  

 A delegação de competência na criação da região metropolitana para os 

Estados da Federação, visou dar suporte legal para a formulação e gestão de 

políticas públicas, além de agilizar o planejamento comum das áreas onde os 

poderes estaduais estão mais próximos. Assim, os Estados membros da Federação 

passaram a criar as suas regiões metropolitanas a partir dos seguintes requisitos: a) 

edição de lei complementar; b) existência de um agrupamento de municípios 

limítrofes; e c) integração e organização desses municípios, na forma de unidade 

regional, para o planejamento e a execução de funções públicas de interesse 

comum. Esses mesmos requisitos servem, também, para a criação de aglomerações 

urbanas e de microrregiões, duas novas figuras de unidades regionais introduzidas 

pelo mesmo artigo da Constituição Federal de 1988. Desta forma, o poder de criar e 

organizar RMs saiu da União e passou para os Estados, dando agilidade ao 

processo e deixando que o planejamento fosse organizado por agentes políticos 

mais próximos das reais necessidades.  

 Segundo Maglio (2006), se dessa forma a Constituição Federal descentralizou 

a atribuição para a criação das regiões metropolitanas, por outra permitiu que as 

disputas pela atração de atividades econômicas e as questões voltadas ao 

desenvolvimento regional direcionassem a metropolização, deixando para segundo 

plano os problemas graves como o tratamento das questões sócio-ambientais intra-

urbanas das áreas efetivamente conturbadas, privilegiando e limitando o foco 

principal ao terreno político-institucional.  Dentro dessa nova base constitucional, 

inúmeros Estados foram estabelecendo em suas Constituições princípios básicos 

para a criação das suas RMs, bem como o sistema de gestão necessário para 

administrá-las. 
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 Atualmente, segundo o IBGE, o Estado brasileiro totaliza 32 espaços 

metropolitanos, sendo um número de 26 regiões metropolitanas que concentram 413 

municípios e 03 Rides8 (Região Integrada de Desenvolvimento), totalizando estas 44 

municípios e o Distrito Federal, onde vivem 70.617.5829 em 167.000 km², 

correspondendo a uma área da extensão do Uruguai. As Rides (Região Integrada de 

Desenvolvimento) nasceram com base no art. 43 da Constituição Federal, que 

define o papel articulador da União sobre determinados espaços e não estabelece 

qualquer tipo de limite administrativo ou político para esses arranjos, na medida em 

que se somam esforços para a cooperação, sem exigências, limitações ou 

determinações de competências, sem perder de vista a intenção geral da promoção 

do desenvolvimento e a diminuição das desigualdades sociais.  Egler (2003) faz a 

seguinte colocação: 

 

“O modelo de Região Integrada, a rigor, veio suprir uma lacuna deixada 
pela criação das Regiões Metropolitanas, à medida que essas se 
circunscrevem a um Estado. No momento em que se conformam uma 
região, com interesses e problemas comuns envolvendo partes dos 
modelos institucionais até então disponíveis se mostravam inadequados.” 
(Egler, 2006 – p. 430). 

 

2.2 – As regiões metropolitanas brasileiras 

 

 Ao longo das últimas décadas foram criadas no território brasileiro 29 RMs e 3 

Rides, apresentadas na figura 03. 

 Com isso, possuímos 32 “espaços” metropolitanos agrupados em épocas 

diferentes e de forma diversa, para a união de esforços no enfrentamento das 

dificuldades e problemas oriundos do crescimento urbano desordenado, que teve 

entre outras causas primárias, o êxodo rural intensificado na década de 1970, em 

virtude de mudanças estruturais no modelo econômico. Essa diversidade em 

número de cidades, população, distribuição de infra-estrutura, distribuição de renda, 

IDH, arrecadação tributária, entre outros aspectos, fazem com que alguns 

parâmetros de leitura da realidade não sejam adequados para uma apreensão real 

das dificuldades encontradas. 

                                                           
8 Rides são Regiões Metropolitanas criadas dentro de “espaços” com a presença de mais de um Estado da 
Federação. Essa competência cabe à União, por determinação da própria CF/88. Verifiquemos por exemplo a 
Ride do Distrito Federal, composta por municípios do Estado de Goiás, Minas Gerais e o próprio Distrito 
Federal, que não é um município nem um Estado. 
9 Segundo IBGE/2000 
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Figura 03 - RMs e Rides no Brasil 
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 O processo de criação desses espaços metropolitanos está representado na 

tabela 01: 

 

Tabela 01 - Regiões Metropolitanas e Rides no Brasil/2007 

  População Nº de   

Lei/ano EM Cidades IDH 
Regiões Metropolitanas 

  2000 Metropolitanas 2000  

Região Centro-Oeste         

Goiânia LCE 27/1999 1.639.516 11 0,812 
Ride do Distrito Federal e 
entorno LCF 94/1998 2.957.638 22 ** 

Região Nordeste         
Aracaju LCE 25/1995 665.667 4 ** 
Fortaleza LCF 14/1973 2.984.689 13 0,767 
João Pessoa LCE 59/2003 1.044.887* 9 ** 
Maceió LCE 18/1998 989.182 11 0,724 
Natal LCE 152/1997 1.097.273 8 0,762 
Recife LCF 14/1973 3.337.565 14 0,78 
Salvador LCF 14/1973 3.021.572 10 0,794 
Grande São Luiz LCE 38/1998 1.070.088 4 0,766 
Ride Petrolina/Juazeiro LCF 112/2001 646.693* 8 ** 
Ride de Teresina LCF 113/2001 1.102.508* 13 ** 

Região Norte         
Belém LCF 14/1973 1.795.536 5 0,797 
Macapá LCE 21/2003 422.155 2 ** 
Manaus LCE 52/2007 1.886.446* 7 ** 

Região Sudeste         
Baixada Santista LCE 815/1996 1.476.820 9 ** 

Belo Horizonte LCF 14/1973 4.208.616 34 0,811 
Campinas LCE 870/2000 2.338.148 19 0,835 

Rio de Janeiro LCF 20/1974 10.894.156 19 0,816 
São Paulo LCF 14/1973 17.852.244 39 0,828 
Vale do Aço LCE 51/1998 399.580 4 0,803 
Grande Vitória LCE/1995 1.438.596 7 0,798 

Região Sul         
Curitiba LCF 14/1973 2.768.394 26 0,824 
Florianópolis LCE 162/1998 642.756 22 0,859 
Londrina LCE 83/1998 678.032 8 0,813 
Maringá LCE/83/1998 479.324 9 0,817 
Norte/Nordeste Catarinense LCE 162/1998 908.982 21 0,853 
Porto Alegre LCF 14/1973 3.718.778 31 0,833 
RM Carbonífera LCE 221/2002 324.747 10 0,824 
RM Foz do Rio Itajaí LCE 221/2002 375.589 9 0,812 
RM de Tubarão LCE 221/2002 206.761 18 0,835 
Vale do Itajaí LCE 162/1998 558.165 16 0,85 

         Fonte: IBGE/Apnud/2000 

         ** dados inconsistentes 
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O cenário que se apresenta é de um número de regiões metropolitanas onde 

os processos de urbanização aconteceram em momentos diferentes e foram 

conduzidas por gestores diversos, compondo, assim, cidades metropolitanas 

ímpares. Elas precisam ser investigadas e traduzidas de forma individual, para um 

diagnóstico verdadeiro da realidade metropolitana brasileira. Regiões metropolitanas 

com melhores qualidades estruturais não podem ser mensuradas com os mesmos 

indicadores ou os mesmos critérios que aqueles apontados para as regiões com 

maiores desigualdades.  

 As metrópoles e as cidades metropolitanas no seu entorno, inúmeras vezes 

possuem enormes diversidades estruturais, impossíveis de serem quantificadas ou 

mensuradas se não forem tratadas de forma individualizada. Isso significa que 

desigualdades sociais existem em todas essas áreas, mas a especificidade dessa 

desigualdade é diversa. O que identificamos como pobreza nas regiões 

metropolitanas do Sudeste e do Sul, é diferente nas regiões metropolitanas do Norte 

e Nordeste. Quantificações são possíveis de serem feitas. Isso significa um 

apontamento para caminhos individualizados e balizados de formas diversas.  

 

2.2.1 – A Importância metropolitana no contexto brasileiro 

 

 Os espaços metropolitanos têm uma importância significativa para o Estado 

Brasileiro. Nessas regiões está concentrado um percentual expressivo da economia 

e dos habitantes do país. É nelas, também, que é tomada boa parte das decisões 

que impactam o país.  No tabela 02 pontuamos alguns itens para uma melhor 

visualização da importância das cidades metropolitanas. 
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Tabela 02 - Comparativo Brasil x Regiões Metropolitanas 

 

BRASIL REGIÕES METROPOLITANAS 

    
 - Possui 5.506 municípios  386 estão nas RMs 

    
    

 168,9 milhões de habitantes 68 milhões de habitantes 

    
receita dos municípios, junto receita dos municípios, junto 

com o DF alcançou com o DF alcançou 

R$ 84,6 Bilhões R$ 84,6 Bilhões 

receita tributária própria receita tributária própria 
dos municípios alcançou das cidades metropolitanas* 

R$ 16,8 Bilhões é de 12,8 Bilhões (76,3% do total) 
                          Fonte: IBGE/2000 
                                    * inclui Distrito Federal 

 

 Estamos nos referindo a um agrupamento de cidades que possui uma 

importância, refletindo no cotidiano do restante do país. É evidente que o grau de 

influência acontece de maneira bastante diversa. Vejamos a tabela 03: é nesse 

conjunto de cidades do país que se realizam mais de 50% das despesas nacionais. 

É evidente que um percentual acentuado fica a cargo das capitais metropolitanas. 

Mais de 10% dos gastos com educação e cultura acontece nas cidades 

metropolitanas; 55% dos gastos com habitação e urbanismo também acontecem lá; 

assim como na saúde e saneamento, transporte, planejamento, os números 

alcançam cifras vultosas em virtude da sua importância. Infelizmente, as despesas 

com segurança pública alcançam mais de 90% dos gastos, mostrando que as 

mesmas cidades que recebem tantos investimentos em infra-estrutura, já não 

possuem mais certa qualidade na sua segurança, refletindo de forma negativa em 

um emaranhado de aspectos, principalmente na qualidade de vida dos seus 

moradores.  
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Tabela 03 - Brasil X Região Metropolitanas 
Demonstrativo de despesas por função - 2000  
                                                                                                                                                                                                                                           Em R$ mil. 

Função por 

Despesas 

 Total Brasil  Regiões 
Metropolitanas 

 “Metrópole” 

Cidade núcleo 

 Outras cidades 
metropolitanas 

 Valor % Valor % Valor % Valor % 

Total de despesas 81.700.560 100,0 41.523.517 100,0 28.546.489 100,0 12.977.028 100,0 

Educação/cultura 21.405.588 26,2 9.099.300 21,9 5.369.933 18,8 3.729.367 28,7 

Habitação/urbanismo 9.553.555 11,7 5.427.497 13,2 3.844.971 13,5 1.627.526 12,5 

Saúde/saneamento 17.398.925 21,3 8.958.818 21,6 6.199.522 21,7 2.759.296 21,3 

Assistência/previdência 8.171.380 10,0 5.433.165 13,1 4.535.182 15,9 897.983 6,9 

Transporte 4.906.148 6,0 2.520.595 6,1 1.798.551 6,3 722.044 5,6 

Segurança Pública 1.262.426 1,5 1.122.505 2,7 1.061.083 3,7 61.422 0,5 

Legislativa/Judiciária 3.453.743 4,2 1.781.514 4,3 1.165.398 4,1 616.116 4,7 

Planejamento 12.896.532 15,8 5.834.387 14,1 3.704.342 13,0 2.130.044 16,4 

Outras 2.652.264 3,2 1.300.736 3,1 867.507 3,0 433.229 3,3 
 
Fonte: IBGE – Censo 2000 
Regiões metropolitanas do IBGE – Incluindo a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno – RIDE Brasília 
Organização: Anderson Andrade Carige – Mestrado/UFBA/2005 
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2.3 – As regiões metropolitanas nordestinas 

  

  As oito regiões metropolitanas nordestinas e as suas duas Rides foram 

instituídas a partir da década de 1970, possuindo atualmente um conjunto de 94 

cidades, integradas ao longo do tempo. A institucionalização da Ride veio suprir uma 

lacuna deixada pela instituição das RMs, na medida em que esta se circunscreve 

somente ao mesmo Estado da Federação. No momento em que se configura uma 

região com interesses e problemas comuns envolvendo espaços de mais de um 

Estado da Federação, o modelo então vigente não se mostrava adequado, tendo o 

Governo Federal criado esse novo dispositivo, ou seja, uma Lei Complementar 

Federal para criar “Região Metropolitana” envolvendo dois ou mais Estados 

federados; não esqueçamos que a criação de RM, desde a Constituição Federal de 

1988, está a cargo do Estado, que a cria através de Lei Complementar estadual. Na 

tabela 04 encontramos a população de cada RMs e o número das cidades que as 

compõem. 

 

Tabela 04 - População e Nº de Cidades das RMs do Nordeste 

 

População   

EM cidades Regiões Metropolitanas/Rides 

2005 metropolitanas 

Aracaju 766.803 4 
Fortaleza 3.349.826 13 
João Pessoa 1.044.887 9 
Maceió 1.116.075 11 
Natal 1.240.734 8 
Recife 3.599.181 14 
Salvador 3.350.523 10 
Grande São Luiz 1.227.659 4 
Ride Petrolina/Juazeiro 646.693 8 
Ride de Teresina 1.102.508 13 
      
Total 17.444.889 94 
      

                     Fonte: estimativa IBGE/2005 

 

 

 A figura 04 apresenta a localização espacial das RMs e das Rides da região 

Nordeste.  
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Figura 04 - RMs da Região Nordeste do Brasil 

 

  

 O agrupamento de cidades, para pensar seu planejamento e gestão territorial 

de forma conjunta, não significa o encontro de caminhos definitivos ou a solução de 

todos os problemas. No caso nordestino, mais especificamente, essa realidade não 

é diferente. Estamos diante de problemas gravíssimos, talvez não tão exacerbados 

em outras regiões metropolitanas do país. Os baixos índices de acesso a 

equipamentos urbanos, de saneamento básico; o quadro de habitabilidade urbana, 

tanto na quantidade como na qualidade das moradias; os baixos índices de 

escolaridade; o mercado de trabalho restrito e restritivo e o baixo índice de 

arrecadação tributária são ingredientes difíceis de serem equacionados, na tentativa 

de gestão de uma cidade em favor da qualidade de vida e do desenvolvimento. Esse 

conjunto de problemas encontrados em quase todas as cidades metropolitanas do 

Nordeste, de forma muito aflorada, leva-nos à reflexão sobre a eficácia e a eficiência 

da gestão urbana nessas áreas. Na tabela 05 (da evolução populacional nas regiões 

metropolitanas nordestinas entre 2000 e 2005) e na tabela 06 (do acesso a serviços 

básicos em 2000), nas 10 cidades metropolitanas mais populosas das RMs 
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Nordeste, podemos começar a ter uma noção mais aproximada de como se 

configura essa realidade. 

 

Tabela 05 - Evolução Populacional das RMs do Nordeste 

      %   
Regiões Metropolitanas pop.2000 pop.2005 de IDH-M 

      crescimento   

RM de Aracaju 665.667 766.803 15,91% 0,716 
RM de Fortaleza 2.984.689 3.349.826 12,23% 0,69 
RM de João Pessoa **** 1.044.887   0,665 
RM de Maceió 989.182 1.116.075 12,83% 0,64 
RM de Natal 1.097.273 1.240.734 13,07% 0,695 
RM de Recife 3.337.565 3.599.181 7,85% 0,729 
RM de Salvador 3.021.572 3.350.523 10,88% 0,736 

RM de São Luiz 1.070.688 1.227.659 14,66% 0,709 
Ride de Petrolina* **** 646.693   0,667 
Ride de Teresina* **** 1.102.508   0,627 
        0,687 
Total 13.482.629 17.444.889 29,39%   
          

Brasil 169.799.170   190.000.000     
                Fonte: IBGE/APENUD/2000/2005. 

               * as Rides ainda não tinham sido formada. 

 

 A partir da tabela 05 podemos aferir alguns pontos importantes com relação à 

evolução populacional das RMs do Nordeste: em primeiro plano, observamos o 

aumento de sete (07) regiões metropolitanas para o número de dez (10), ou seja, a 

criação da RM de João Pessoa (LCE 59/03) e a criação de duas (02) Rides: 

Petrolina/Juazeiro (LCF 112/2001) e Teresina (LCF 113/2001). A inclusão desses 

três agrupamentos metropolitanos contribuiu com um aumento aproximado de três 

milhões de pessoas, cujas cidades passaram a ser planejadas também com um 

projeto metropolitano de administração.  

 Verificando a evolução populacional das RMs do Nordeste, podemos 

constatar que as duas RMs com maior população em 2000 apresentaram o menor 

porcentual de crescimento em 2005, ou seja, a RM de Recife (7,85%) e a RM de 

Salvador (10,80%), demonstrando um arrefecimento do crescimento, segundo 

estimativas do IBGE. Por outro lado, a RM de São Luiz apresentou o maior 

crescimento percentual, passando em 2000 de 1.070.688, para 1.227.008, ou seja, 

um crescimento estimado de 14,66%, índice quase dois pontos maior que a RM de 

Maceió, com um crescimento estimado de 12,83%.  
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2.3.1 – IDH nas RMs do Nordeste 

  

 Com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, a RM de 

Salvador apresenta a melhor performace, com 0,736, seguida de perto pela RM de 

Recife com 0,729 e da RM de Aracaju com 0,716. O pior IDH-M é encontrado na 

Ride de Teresina com 0,627, seguida de perto pela RM de Maceió com 0,64. 

Constatamos dois aspectos importantes: a) as RM do Nordeste ainda possuem um 

IDH-M muito baixo se comparadas às outras Regiões Metropolitanas Brasileiras 

como Porto Alegre com 0,782, Florianópolis com 0,801, Goiânia com 0,754, Rio de 

Janeiro com 0,764; b) em um mesmo grupo regional, as discrepâncias são bastante 

elevadas, porque dentro da perspectiva do IDH-M, um percentual de 0,1 é bastante 

significativo, ainda mais quando os melhores índices ainda não são aqueles 

apregoados pelas Nações Unidas, gestor do índice como leitor de qualidade de vida 

para as cidades do mundo inteiro. Verifica-se um paradoxo, onde inúmeras cidades 

que receberam investimentos para a promoção de desenvolvimento não 

conseguiram desempenhar uma gestão adequada (criando realidades muito 

deprimidas perto daquelas desejadas), voltada para o desenvolvimento dos seus 

moradores.  

 Importante em nossa análise é o entendimento de como é calculado o IDH-M, 

visto que esse índice será utilizado durante todo o trabalho. Segundo inúmeros 

estudos da ONU, o IDH-M foi criado originalmente para medir o nível de 

desenvolvimento humano dos países a partir de indicadores como educação10, 

longevidade11 e renda12. O índice pode variar de 0, representando nenhum 

desenvolvimento humano a 1, que representa o desenvolvimento humano total. Os 

municípios com IDH até 0,499 têm desenvolvimento humano baixo; de 0,500 a 0,799 

são considerados de médio desenvolvimento humano; países com índice maior que 

0,800 têm o desenvolvimento humano considerado alto. Na realidade, para aferir o 

IDH-M são utilizados os mesmos indicadores de longevidade, educação e renda.  

Desta maneira, a IDH-M de cada município é fruto da média aritmética simples de 

três sub-índices: (IDHM-E +IDHM-L+IDHM-R/3). 

                                                           
10 Sendo um computo de alfabetização e a taxa de matrículas; 
11 Está ligado à esperança de vida ao nascer; 
12 PIB per capita 
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 Obtendo cada índice do IDH-M, a leitura das nossas análises posteriores 

ficará mais fácil. Para a formação do IDHM-E são considerados dois indicadores: a) 

o percentual de pessoas alfabetizadas entre os moradores com mais de 15 anos de 

idade, possuindo peso dois (02) no cálculo final; b) a taxa de freqüência bruta em 

sala de aula, tendo peso um (01). O primeiro indicador baseia-se no Direito 

Constitucional de que todos os brasileiros têm acesso às oito séries do ensino 

fundamental. Ao final desse ciclo, pelo calendário do Ministério da Educação, o 

jovem deverá possuir 14 anos e espera-se que ele seja capaz de ler e escrever um 

bilhete simples. A taxa de alfabetizados é obtida pela divisão do total de 

alfabetizados maiores de 15 anos, pela população total com mais de 15 anos de 

idade do município onde está sendo realizada a pesquisa. Se o município 

pesquisado tem uma taxa de freqüência de 90% e uma taxa de alfabetização de 

98%, o cálculo será assim: [0,90 + (2 x 0,98)]/3 = (0,90 + 1,96)/3 = 2,86 / 3 = 0,95. 

Logo, o IDHM-E do município será de 0,900. 

 

2.3.2 – A realidade de algumas Cidades metropolitanas nordestinas 

 

 A população das RMs Nordestinas apresenta níveis de acessibilidade aos 

serviços básicos que permitem caracterizar aspectos da qualidade de vida das 

cidades. Na tabela 06, Jaboatão dos Guararapes na RMR, a maior cidade em 

população com acesso aos serviços básicos, possui o menor índice global de 

pessoas que vivem em domicílios e terrenos próprios. Um outro aspecto relevante é 

com relação ao meio ambiente: a cidade possui índices ainda precários relativos à 

coleta de lixo (72,20%) e à água encanada (75,22%). 
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Tabela 06 - População e acesso a serviços básicos nas 10 Cidades 

Metropolitanas mais populosas do nordeste/2000 

 Pessoas com acesso a serviços básicos/2000 

população (1) água (2) coleta (3) energia (4) hab. 
Cidades Metropolitanas 

2000 encanada de lixo elétrica próprias 
      

Jaboatão dos Guararapes/PE 581.556 75,22 72,20 99,70 70,00 
      

Olinda/PE 367.902 83,91 87,70 99,25 72,97 
      Paulista/PEPaulista/PEPaulista/PEPaulista/PE    262.237 91,72 80,25 99,97 77,65 
      

Caucaia/CE 250.479 54,93 81,81 97,39 71,89 
      

Maracanaú/CE 179.732 71,85 89,99 99,14 77,69 
      

Juazeiro/BA 174.567 68,66 78,37 92,45 70,98 
      

Camaçari/BA 161.727 72,67 88,33 97,99 72,89 
      

Cabo de S. Agostinho/PE 152.977 75,87 93,92 97,96 70,53 
      

N.S. do Socorro/SE 131.679 86,08 78,65 99,44 83,79 
      

Camaragibe/PE 128.702 74,33 84,25 99,92 75,33 
            Fonte: IBGE/APNUD/2000 

            (1) % de pessoas que vivem em domicílios com banheiro e água encanada/2000 
            (2) % de domicílios urbanos com serviço de coleta de lixo/2000 
            (3) % de pessoas que vivem em domicílios com energia elétrica/2000 
            (4) % de pessoas que vivem em domicílios ou terrenos próprios/2000 
 

 

 Na foto 01 temos uma visão aérea da cidade metropolitana de Jaboatão dos 

Guararapes. A especulação imobiliária, a verticalização e a invasão da faixa de 

extensão da praia já trazem conseqüências como o impedimento da chegada da 

brisa marítima nas áreas mais centrais da cidade, relatada pelos moradores como 

uma sensação de abafamento que em décadas passadas não era sentida. 

Constatamos ainda, em trabalho de campo, uma segregação espacial com relação à 

utilização das suas praias; essa realidade liga-se a um prolongamento das áreas de 

lazer dos prédios, construídos na extensão da faixa de areia, além do recorte dos 

quarteirões que compõem o traçado urbano, não proporcionando acesso de forma 

regular aos habitantes das áreas “centrais” da cidade. 
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                            Foto 01 - Vista aérea de Jaboatão dos Guararapes maio/2006 

                                   Fonte: Anderson Andrade Carige/UFBA/2006 

                  

 Um olhar mais atento sobre a tabela 06 demonstrará o quanto os índices 

sócio-ambientais de coleta de lixo e água encanada são precariamente 

desenvolvidos pelas gestões municipais ao longo das histórias individuais das 

cidades apontadas. Em Caucaia/CE, cujos índices são comparativamente altos, os 

problemas sócio-ambientais são evidentes: apenas 54,93% da sua população têm 

acesso à água encanada; Juazeiro também possui um índice discreto de 68,66%, 

mesmo estando às margens do maior rio de todo o Nordeste, o Rio São Francisco.  

 Na foto 02 encontramos a evidência de problemas na gestão pública. 

Segundo os índices pesquisados, em Camaçari/BA, um dos maiores PIB´s do 

Nordeste e segunda cidade em arrecadação tributária da Bahia, 88,63% da coleta 

de lixo é realizada. Contudo, evidências encontradas no trabalho de campo 

demonstram uma realidade diversa. 
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                               Foto 02 - Rio na área periférica de Camaçari/RMS 

                                      Fonte: Anderson Andrade Carige/UFBA/2006 

 

 Numa análise sobre o IDH-M das cidades metropolitanas do Nordeste, a 

tabela 07 permite identificar aspectos da qualidade de vida de seus moradores. A 

melhor classificação é a da cidade metropolitana de Paulista, na RMR com o IDH-M 

de 0,799. Chama a atenção seu índice com relação à educação, com 0,900, 

ocupando o 5° lugar neste critério, e 2º lugar no item longevidade, com 0,829. 

Jaboatão dos Guararapes, a mais populosa, também da mesma RM, vem em 11º no 

âmbito geral, possuindo um índice razoável no âmbito da educação e longevidade, 

com 0,848 e 0,797, respectivamente. 

 Há uma outra observação importante com relação ao IDH-M do Nordeste, no 

que diz respeito às cidades metropolitanas com melhores índices. As RMR e RMS 

possuem cada uma quatro cidades que estão neste grupo. É bem verdade que na 

média geral a RMR apresentou um melhor índice em seu conjunto, trazendo ao 

mesmo tempo outras interrogações com relação à problemática do estudo das 

cidades metropolitanas. Estaríamos equivocados ao pontuarmos que a 

especialização funcional pode trazer, dentro da sua estrutura, uma melhora 

significativa para a qualidade de vida dos seus habitantes? Ou seriam somente 

alguns itens que sofreriam diretamente algum tipo de influência positiva?  Esse 

ponto será abordado ao tratarmos da especialização funcional desenvolvida, no 

último capítulo. 
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Tabela 07 - As 10 Cidades Metropolitanas nordestinas melhor 

colocadas entre as 50 cidades com melhor IDH-M do Nordeste/2000 

  Melhores índices de qualidade de vida/2000 
Lugar 

no         

 
Cidades 

Metropolitanas 
Rank IDH-M Educação Renda Longevidade 

Paulista (PE) 3º 0,799 0,900(5º) 0,668(18º) 0,829(2º) 
            
Olinda (PE)  6º  0,792 0,889(8º) 0,699(12º) 0,789(10º) 
            
J. dos Guararapes (PE)  11º  0,777 0,848(32º) 0,685(15º) 0,797(8º) 
            
Lauro de Freitas (BA)  12º  0,771 0,881(13º) 0,737(7º) 0,694(343°) 
            
Parnamirin ((RN) 14º 0,76 0,856(27º) 0,703(11º) 0,729(154º) 
            
Petrolina (PE) 18º 0,747 0,828(49º) 0,658(25º) 0,756(41º) 
            
Madre de Deus (BA)  22º  0,740 0,889(7º) 0,624(54º) 0,707(228º) 
            
Maracanaú (CE)  26º  0,736 0,863(22º) 0,585(123º) 0,760(35º) 
            
Camaçari (BA)  28º  0,734 0,873(15º) 0,623(55º) 0,707(229º) 
            
Dias D'Ávila (BA)  29º  0,732 0,875(14º) 0,606(78º) 0,715(179º) 

  Fonte: Apenud/2000 

  

 Segundo Lopes (1995), as especificidades do espaço metropolitano decorrem 

do fato de quais elementos o compõem (meio ecológico, infra-estrutura, sujeitos 

sociais) e guardam uma interdependência estreita, cotidiana. Nele, as escalas de 

ocorrência de determinados fenômenos geográficos não encontram correspondência 

com os governos locais, implicando numa gestão diversa daquela que normalmente 

é praticada. 

 Na realidade, essas regiões metropolitanas do Nordeste, como outras no 

Brasil, formam centralidades, especializam lugares, criam espaços segregados e 

estabelecem linhas preferenciais de circulação, consolidando complementaridades 

entre as cidades. Assim, os espaços são atingidos de forma desigual, reforçando a 

heterogeneidade, criando pequenos espaços com dinâmicas próprias, 

profundamente integrados, e outros totalmente periféricos, isolados. 

 Para Lopes (2006), como nas periferias das regiões metropolitanas não existe 

muita densidade econômica, conseqüentemente não existem grandes incrementos 

nos cofres públicos, diminuindo as possibilidades de financiamentos de ações dos 

governos locais, que têm responsabilidade direta sobre esses espaços. Essa 
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realidade gera um cotidiano locacional perverso, onde o Estado precisa intervir como 

mediador, na tentativa de que essas realidades desiguais diminuam.    

 Para Lopes (1995): 

 

“O caráter e o propósito da gestão do espaço metropolitano dependerão do 
projeto que se formular para a região [....] indicando o tratamento a ser dado 
ao meio ecológico, o nível de apropriação social das infra-estruturas e os 
papéis e compromissos dos sujeitos sociais.” (LOPES, 1995 – p 139). 

 
 
2.4 – As Finanças das cidades metropolitanas 

 

 Segundo a Constituição Federal de 1988, os entes públicos municipais têm as 

suas finanças públicas13 basicamente com dois tipos de origem; as receitas 

derivadas e as receitas originárias. As receitas derivadas (não patrimoniais) são 

aquelas oriundas de tributos arrecadados pelos diversos entes (União, Estados, DF 

e Municípios), em força do seu “Poder de Império”14 sobre as relações econômicas 

praticadas pelos particulares, pessoas físicas ou jurídicas, ou sobre seus bens.  

Essas receitas financiarão os gastos da administração pública em geral e darão 

sustento ao custeio de serviços públicos específicos prestados ou colocados à 

disposição da comunidade. As receitas originárias são aquelas geradas a partir de 

um capital já existente, seja ele imobilizado ou não. 

 Como os entes públicos existem para cumprir um papel de gestor dos bens 

públicos e dos serviços básicos para as populações, é normal imaginar que nossas 

“cidades metropolitanas” não possuam muitos recursos oriundos de receitas 

originárias, pois não cabe ao ente municipal, segundo a Constituição Federal, 

qualquer tipo de relação de investimento junto ao mercado. Assim, podemos afirmar 

que as receitas municipais são oriundas basicamente do conjunto de tributos nas 

seguintes modalidades: a) impostos; b) taxas; c) contribuições de melhoria.  

 Segundo a Constituição de 1988, no seu Art. 156, cabe aos municípios 

instituir impostos sobre: propriedade predial e territorial urbana (IPTU); transmissão 

inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 

acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como 

                                                           
13 Valores, rendimentos, receitas indispensáveis para a manutenção do ente público (Município, Estado, DF e 
União). 
14 É a utilização, pelo Estado, da soberania que lhe foi outorgada pela coletividade através de lei, para imposição 
tributária, por exemplo; ninguém paga tributos por livre e espontânea vontade, existe uma imposição do Estado 
que não pergunta se o contribuinte quer pagar, impõe. 
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cessão de direito a sua aquisição (ITIV); serviços de qualquer natureza, não 

compreendidos no art. 155, circulação de mercadorias e prestações de serviços de 

transporte interestadual e municipal e de comunicação (ISS). Além desses impostos 

instituídos pelo próprio ente municipal, a União repassa um percentual arrecadado 

sobre Imposto de Renda (IRRF) incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 

qualquer título, por eles, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem; 

e um percentual sobre Imposto Territorial Rural (ITR), relativo aos imóveis rurais nele 

situados. O Estado ao qual o município pertence também repassa um percentual 

sobre Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e sobre o 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Vejamos a tabela 08 

para termos uma idéia mais ampla sobre como se compõem as receitas derivadas 

dos municípios.  

 

Tabela 08 – Tributos apropriados pelos municípios. 

ITR Imposto Territorial Rural 100% Caso o município arrecade e fiscalize 

IRRF Imposto Renda Pessoa Física 100% da arrecadação a qualquer título 

IPVA Imposto sobre propriedade de veículo 50% Da arrecadação municipal 

ICMS Imposto sobre circulação de mercadoria 25% conforme art.158.CF 

ISS Imposto sobre Serviços 100% Da arrecadação 

IPTU Imposto sobre propriedade Territorial  100% Da arrecadação 

IPI Imposto sobre Prod.Industrializado 25% Do mont. Arrecadado pelo Estado art. 158; 159CF 

IOF Imposto sobre Operações Financeiras 70% Operações sobre ouro, art 153, parágrafo 5º 

ITIV Imposto transação inter vivos 100% Da arrecadação 

      Fonte: Receita Federal do Brasil, 2006. 
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 Uma outra modalidade tributária é a taxa totalmente vinculada à atividade do 

poder público, ou seja, exige uma contra prestação da cidade ao seu contribuinte, 

enquanto o imposto não tem vinculação nenhuma, cabendo ao gestor a utilização da 

forma que mais convier ao interesse público. Por exemplo, a instituição de taxa de 

lixo. O município institui uma taxa cobrada em virtude de um serviço prestado. Ou 

seja, o município age e o contribuinte paga uma contra prestação. Através de lei 

ordinária municipal, o município poderá instituir taxas que, conjuntamente com os 

impostos, fazem parte das receitas derivadas. Além dessas duas modalidades 

tributárias, cabe também ao ente municipal a instituição de contribuições de 

melhoria, que devem ser cobradas sempre que uma obra pública for efetuada e que 

promova a valorização do imóvel. Então, as receitas derivadas municipais são os 

Impostos, as Taxas e as Contribuições de Melhoria. 

 Para os municípios gerirem seus recursos são obrigados, conforme art. 165 

da Constituição Federal de 1988, a estabelecer alguns instrumentos que servem de 

parâmetro para todos os entes federativos15, que são: I - Plano Plurianual - PPA; II 

Diretrizes Orçamentárias LDO; III - Os Orçamentos Anuais LOA. Outras leis federais 

norteiam a administração pública com relação ao orçamento, são elas: Lei Federal 

nº 4320/64 que institui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços para todos os entes; Lei Complementar nº 

101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, estabelecendo normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 

providências; Portaria nº 42/99 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

atualizando a discriminação das despesas por funções de que trata a Lei 4.320/64, e 

estabelece outros conceitos.  

 Percebe-se que a gestão pública possui um emaranhado de dispositivos 

necessários para o controle público, tanto no que se refere a suas receitas quanto as 

suas despesas. (De qualquer forma, se por um lado esses procedimentos ajudam 

para um controle eficaz do erário público, por outro, algumas vezes atrapalham a 

celeridade dos processos). Vejamos, então, como funcionam as fases preparatórias 

das despesas públicas: - a) Primeiramente temos a fase preparatória, onde a 

despesa precisa de uma fixação ou autorização, ou seja, conforme vários 

dispositivos constitucionais e legais, as despesas precisam passar por uma prévia 

autorização legislativa, que irá se materializar em lei orçamentária. Aqui, estamos 
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falando de montantes mais expressivos para os cofres públicos.  Outro aspecto a ser 

observado é a programação da execução orçamentária, que significa o 

estabelecimento da programação financeira e do cronograma mensal de 

desembolso pelo Poder Executivo, até 30 dias após a publicação dos orçamentos. 

Essa é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo como principal 

objetivo o cumprimento das metas de resultado fiscal estabelecidas pelas diretrizes 

orçamentárias. - b) A segunda etapa do processo relaciona-se com a ação da 

despesa de fato, conhecida também como fase da execução. Essa fase possui três 

etapas básicas: o empenho, a liquidação e o pagamento. O empenho é o ato 

emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de 

pagamento. Ela representa a garantia de que existe o crédito necessário para a 

liquidação de uma dívida assumida. Na segunda etapa, a liquidação, é onde 

acontece a verificação do direito do credor, tendo por base os títulos e documentos 

comprobatórios do respectivo crédito; por fim, o pagamento, que acontece com o 

despacho exarado de autoridade competente, determinando que a despesa seja 

paga. Com isso, teremos a liquidação daquela despesa. 

 Para que possam acontecer as fases acima descritas, o administrador público 

precisa responder às obrigações da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que logo 

no Art. 1º institui as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle 

dos orçamentos e balanços da União, Estados, DF e Municípios. A Lei Orçamentária 

de qualquer município precisa conter: - um sumário geral da receita por fontes e da 

despesa por função de governo; - um quadro demonstrativo das Receitas e das 

Despesas segundo as categorias econômicas, disposto em lista própria; - um quadro 

discriminatório da receita por fontes e respectiva legislação; - um quadro de 

orçamento por órgãos ou secretarias da administração; - um quadro demonstrativo 

da receita e planos de aplicação dos fundos especiais; - um quadro demonstrativo 

das despesas e por fim, um quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do 

governo, em termo de realização de obras e de prestação de serviços. Com isso, a 

Lei de Orçamentos prevê todas as receitas, inclusive as operações de créditos 

autorizados por lei, suplementares ou não, e todos os apontamentos ou toda a 

gestão dos recursos públicos.   

                                                                                                                                                                                     
15 Entes federativos: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
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 O projeto de Lei do Orçamento anual precisa ser elaborado pelo município em 

consonância com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Assim, 

temos o plano plurianual, que é um aspecto amplo da gestão de governo, com 

metas e diretrizes para quatro anos; a lei de diretrizes orçamentárias, que é o 

documento aprovado pela casa legislativa anualmente, contendo todos os 

dispositivos legais para o cumprimento do orçamento anual do próximo exercício e, 

por fim, o orçamento anual que são as demonstrações, com base legal da gestão do 

município, com todas as dotações orçamentárias já descritas. Deste modo, podemos 

entender que a gestão dos recursos públicos passa por algumas etapas, até se 

concretizarem em uma determinada obra realizada pelo governo ou no pagamento 

de uma determinada despesa na gestão dos órgãos públicos. 

 

2.5 – Capital produtivo, emprego e desemprego nas cidades metropolitanas 
 
 
 As cidades modernas e suas populações estão intimamente ligadas à força 

produtiva que compõe esse espaço urbano, ora perfeitamente integradas e por 

vezes não. Assim, a partir deste momento, aprofundaremos as relações entre o 

capital produtivo e este espaço urbano, dentro da sua mais ampla configuração. 

 Para Smith (1988): 
 

“O Capital herda um mundo geográfico que já está diferenciado em 
complexos padrões espaciais. À medida que essa paisagem fica sob o 
domínio desse capital (e se torna cada vez mais funcional para ele). Estes 
padrões são agrupados em uma hierarquia cada vez mais sistemática de 
escalas espaciais. Três escalas surgem com a produção do espaço sob o 
capitalismo: o espaço urbano, a escala de nação-Estado e o espaço global.” 
(SMITH, 1988, p.196). 

 

 Sob esse aspecto, faremos a leitura das regiões metropolitanas e suas 

respectivas cidades. Um espaço geográfico diferenciado por padrões espaciais, que 

se modifica dia após dia pela eleição preferencial de algumas áreas, pelo capital, em 

virtude de inúmeros pressupostos e em detrimento de outros; criando uma hierarquia 

das cidades, gerando concentração produtiva (capital)16 e emprego em algumas 

delas; desenhando também áreas deprimidas por ocasião da saída desses 

investimentos, tendo normalmente como principal conseqüência o desemprego, 

além é claro, de outras realidades.  

                                                           
16 Essa produção gera recursos (tributos) importantíssimos para a gestão das cidades. Os recursos e sua gestão de 
forma correta são pontos de cabal importância para a criação de uma cidade justa. 
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 No caso brasileiro, como não poderia ser diferente, assiste-se a eleição de 

alguns espaços em detrimento de outros. O caso da metrópole paulista é bem 

ilustrativo; realidade que gradativamente repetir-se-á com outros espaços que foram 

eleitos pelo capital.  Para Sposito (2004), foi com as bases que orientavam o 

processo fordista17 que se promoveu a expansão territorial urbana e a ampliação dos 

papéis da metrópole paulista, não esquecendo que as lógicas que orientavam as 

aglomerações industriais naqueles períodos eram comandadas por fatores 

decorrentes da economia de aglomeração.   

 Sposito (2004) ainda afirma que, no caso da metrópole paulista, a 

intensificação e a amplitude do fenômeno confirmam um processo de 

industrialização, enquanto o ocorrido em outros complexos regionais foi apenas um 

crescimento industrial.  Não obstante, essa interpretação não pode ser considerada 

de forma elementar, levando à suposição de que o desenvolvimento industrial 

brasileiro tem como base territorial o Estado paulista, pois o dinamismo de outras 

economias atesta a fragilidade dessa interpretação. 

 Precisamos reconhecer que o complexo regional propiciado pela economia do 

café paulista, deu uma base sócio-espacial capaz de financiar e promover uma 

industrialização plena, diversa dos processos em andamento em outras regiões do 

Brasil, sendo, desta maneira, a locomotiva que irá orientar também o nascimento do 

mercado consumidor em âmbito nacional. Essa concentração industrial na metrópole 

paulista atingiu seu ponto máximo por volta de 1970, quando 64,7% do PEA da 

indústria paulista estavam concentrados na RM de São Paulo. 

 Contudo, verificamos também um movimento de desconcentração que, 

segundo Sposito (2004), ocorreu de forma simultânea e associada entre si. O 

primeiro18, decorrente de impactos de maior competitividade, da fuga dos curtos 

adicionais, da tendência de diminuição dos preços dos transportes sobre os custos 

de produção. Foram as vantagens locacionais que começaram a se intensificar em 

virtude de fatores positivos oferecidos pelos governos estaduais e até mesmo locais. 

O segundo, ligado à desconcentração espacial da atividade industrial brasileira, 

tendo relação com aspectos ressaltados anteriormente, mas decorrente também das 

Políticas de Estado ligadas principalmente aos Planos Nacionais de 

                                                           
17 Para um aprofundamento das características do modo de produção fordista, ver Benko (1996). 
18 Na realidade, é a dinâmica associada aos ajustes deliberados pela produção capitalista, em função do declínio 
da taxa média de lucro, observada a partir de meados da década de 1970. 
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Desenvolvimento I e II (PNDs), que mesmo não alcançando os resultados 

desejados, foram capazes de contribuir para a construção de vetores de crescimento 

industrial. Vejamos a tabela 09 a seguir: 

 

 

Tabela 09 - Percentual da indústria em diferentes Regiões do Brasil 

Percentual do VTI da Indústria de Transformação 
Regiões e 
Estados 1970  1975  1980  1985  1990  

Nordeste (menos Bahia) 4,2 4,5 4,4 4,8 4,5 

Bahia 1,5 2,1 3,1 3,8 4,0 

Minas Gerais 6,4 6,3 7,8 8,3 8,7 

Rio de Janeiro 15,7 13,6 10,2 9,5 9,8 

São Paulo 58,1 55,9 54,4 51,9 49,2 

a) Metrópole 43,4 38,8 34,2 29,4 26,2 

b) Interior 14,7 17,1 20,2 22,5 23,0 

Paraná 3,1 4,0 4,1 4,9 5,7 

Santa Catarina 2,6 3,3 3,9 3,9 4,2 

Rio Grande do Sul 6,3 7,5 7,9 7,9 7,7 

Outros Estados 2,1 2,8 4,2 4,0 6,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

VTI Valor de Transformação Inicial - Extraído de Negri (1996, pág. 143)       
                 Fonte: IBGE 1970 a 2000. 

 

 A partir da tabela 08, podemos inferir a diminuição gradativa da metrópole 

paulista, com relação ao interior, que vai a um fluxo contrário de crescimento. Esse 

fenômeno do crescimento ou da recepção de investimentos vindos de outros 

espaços, pode ser confirmado em todos os entes da federação pontuados na tabela, 

confirmando assim o resultado dos arranjos produzidos pela União e os arranjos do 

capital, na busca de melhor adequação da produção em virtude dos melhores 

ganhos. São as vantagens locacionais materializando-se no espaço geográfico. 

 Negri (1996) descreve a tendência de desconcentração do capital, 

configurando as realidades metropolitanas e das cidades que as compõem, dado 

que um percentual significativo dessa materialização do capital produtivo encontra-

se espalhado primeiramente pelas regiões metropolitanas e, é claro, pelas cidades 

que a compõem. 

 A partir da década de 1970, as regiões metropolitanas e outras regiões não 

metropolitanas vinculadas a outras importantes capitais brasileiras, assistiram a um 

crescimento percentual da oferta de empregos, em virtude da grande intervenção do 

Estado, com suas políticas de desenvolvimento, concomitante à iniciativa privada. 

Neste caso, enquanto o Estado Brasileiro buscava impulsionar o desenvolvimento e 
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a integração regional, a iniciativa privada buscava a abertura de novos mercados, 

proporcionando melhores remunerações para o capital. 

 Esses investimentos em estrutura como vias de acesso, habitação e 

transporte em outras regiões mais deprimidas economicamente e as novas 

oportunidades de emprego foram configurando uma nova realidade. As regiões 

metropolitanas, as capitais de alguns estados e alguns núcleos não metropolitanos, 

mas receptores de importantes investimentos na produção, passaram a ser 

ambientes mais atrativos para a população de outras áreas do estado e até mesmo 

de outras regiões, impulsionando o crescimento desordenado de inúmeros centros 

urbanos. Com o passar dos anos a oferta de emprego foi diminuindo, mas o fluxo 

populacional não se arrefeceu na mesma proporção, gerando na grande maioria das 

então regiões metropolitanas um número alarmante de desempregados, à margem 

do sistema. Na realidade, isso tudo foi ocasionado por uma série de mudanças. 

Primeiramente, não podemos deixar de citar a falência do Estado e sua adoção de 

políticas neo-liberais. Essa inércia com relação à gestão de estruturas (políticas de 

habitação, saneamento e transporte) criou um caos, desenhando cidades 

metropolitanas problemáticas, onde demandas por estruturas básicas não são 

respondidas, pelo contrário, servem de instrumento para a reprodução do capital, na 

medida em que a falta de atuação do Estado deixa espaço para que os entes 

privados atuem. 

 Segundo Santos (2005), nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife, mais de metade da população estava 

ocupada em atividades do setor de serviços e essa tendência vem aumentando 

ainda mais nas últimas décadas. De qualquer forma, o significado dos números 

absolutos ou relativos é diverso, segundo os lugares. 

 Ainda segundo Santos (2005), a atividade comercial torna-se importante 

contratador de mão-de-obra nas grandes cidades, mostrando um crescimento em 

números absolutos e relativos nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife. Santos (2005), nos adverte que não 

podemos esquecer o papel fundamental do circuito inferior da economia urbana, 

criador de trabalho e não computado pelas estatísticas.  

 Segundo dados de 1999, o desemprego aumentou em todo o país. A RMSP 

atingiu 12,2% em 1985, totalizando 819 mil pessoas e em 1999 atingiu 1.726 

milhões de pessoas, o que significando 19,7% da população economicamente ativa. 
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Na RMBH esse percentual de desempregados era ligeiramente inferior, 1,842 

milhões de pessoas. Neste mesmo ano a RMS apresentou 24,5%, 1.384 milhões de 

pessoas, e a RMR, 1.426 milhões; essa realidade significava 21,4% da PEA. Esses 

números nos mostram a fragilidade econômica das regiões metropolitanas 

nordestinas. 

 Na realidade, novas formas técnicas e organizacionais como a robotização 

das fábricas, a informatização dos ambientes, ou seja, a introdução de formas 

diversas de automação das tarefas contribuiu para a precarização do emprego nos 

últimos 20 anos em todos os setores, seja na indústria, nos serviços e até mesmo na 

agropecuária. 

 Como nas RMS é que está alocado o maior número de empregos, o inverso 

também é verdadeiro: é nelas que estão os maiores contingentes de 

desempregados. Os meios produtivos criam cada vez menos postos de trabalho em 

razão dos novos arranjos e da “modernização dos processos produtivos”. Um dos 

maiores exemplos dessa reestruturação produtiva é o sistema bancário nacional. 

Para termos um exemplo, em janeiro/198919 eram 811.892 trabalhadores; em 

dezembro de 1996, esse número foi reduzido para 497.108, ou seja, em oito anos 

314.784 postos de trabalho foram extintos. Se as metrópoles e as cidades 

metropolitanas normalmente possuem um grande percentual ligado às atividades de 

serviços, podemos imaginar o estrago produzido pela informatização ocorrida no 

sistema bancário no Brasil. Segundo o Dieese, em 1996 já existiam mais de 68.000 

mil máquinas espalhadas pelo país. 

 Já que nas RMS concentra-se a maior quantidade de postos de trabalho, as 

mudanças estruturais dos diversos setores - seja por parte do Estado, que adotou 

uma linha de políticas neo-liberais - ou ainda por parte do setor privado - com a 

adoção de novos processos de reestruturação da produção, como robotização e 

informatização - criou-se também, nessas áreas, o maior contingente de pessoas 

desempregadas, fora da formalidade. Já na década de 1990, os números de 

desempregados eram muito significativos. 

  Nos últimos anos assistimos a um aquecimento da oferta de emprego, 

principalmente em algumas áreas do setor terciário, com a criação de milhares de 

novos postos de trabalhos, oriundos do modelo de terceirização de cargos. 

                                                           
19 Dieese. 
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Exemplos dessa realidade são as empresas especializadas em atendimento ao 

consumidor via telefone ou as empresas de limpeza.  

  Vejamos a realidade de desemprego em algumas RMs, na tabela 10 abaixo. 

 

Tabela 10 - Desemprego em algumas RMs do Brasil 2005/2006 
 

TAXA DESEMPREGO RMs  SELECIONADAS             

Metrópole 
out.2005 nov.2005 dez.2005 jan.2006 fev.2006 mar.2006 abr.2006 mai.2006 jun.2006 jul.2006 ago.2006 set.2006 

              

Belo Horizonte 15,4 15,7 15,4 15,5 15,5 16,2 15,6 15,1 14,2 14,0 13,4 12,4 

                          

Distrito Federal 18,2 18,4 17,8 18,6 19,5 20,6 20,7 19,5 18,7 18,0 18,5 18,1 

                          

Porto Alegre 14,8 14,6 13,7 13,2 13,6 14,9 15,5 15,4 15,0 14,9 14,6 14,3 

                          

Recife 21,6 21,9 21,4 21,2 20,8 21,4 21,9 22,2 21,7 21,0 21,3 21,8 

                          

Salvador 23,3 22,8 23,2 23,7 23,8 24,7 24,4 24,4 23,7 23,9 24,1 23,5 

                          

São Paulo 16,9 16,4 15,8 15,7 16,3 16,9 16,9 17,0 16,8 16,7 16,0 15,3 

Fonte: Fundação João Pinheiro; PED/RMBH; STDH/GDF; SEP.SEADE.DIEESE; SINE/RS; SEI/UFBA; DIEESE/SEPLANDES/PE. 

  

 

Essa tabela possibilita-nos verificar algumas realidades relativas ao 

desemprego nos anos 2005/2006, em algumas RMs. Com relação a esse período de 

um ano podemos aferir que as RM’BH e RMSP tiveram a melhor performance com 

relação à diminuição porcentual do desemprego; a RMBH, em outubro de 2005 tinha 

15,4%, em um ano diminuiu para 12,4%, o que significa dizer que foram criados 

aproximadamente 120 mil postos de trabalho divididos entre os setores de serviços, 

indústria20, comércio, construção civil21 e outros setores agregados22. Na RMSP, o 

mesmo comparativo criou aproximadamente 300 mil vagas, sendo que o maior 

crescimento ficou com o setor de serviços, com a criação de aproximadamente 210 

mil vagas. O setor industrial gerou, nesse mesmo período, 100 mil vagas. 

 Em outubro de 2006, nas regiões metropolitanas onde a pesquisa de 

emprego e desemprego - PED é realizada, verificou-se a seguinte posição: em Belo 

Horizonte, São Paulo e Porto Alegre a taxa de desemprego diminuiu; o Distrito 

Federal apresentou relativa estabilidade, e em Recife e Salvador apresentou um 

                                                           
20 Indústria de transformação e indústria extrativa mineral; 
21 Inclui reformas e reparos em edificação; 
22 Inclui serviços domésticos, agricultura, pecuária, extração vegetal e outras atividades. 
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ligeiro aumento. Assim, podemos verificar que nos 12 meses analisados, as 

retrações mais significativas ocorreram em Belo Horizonte e São Paulo. Neste 

mesmo período Recife e Salvador apresentaram taxas de desemprego que 

oscilaram de 21,6% e 23,3% para 21,8%, e 23,5% respectivamente, apresentando 

um aumento no número de desempregados totais.  

 Com essa amostragem podemos constatar que, quando falamos de regiões 

metropolitanas e das cidades metropolitanas que compõem o conjunto, estamos 

abordando recortes espaciais heterogêneos em diversos aspectos, sejam eles 

políticos, naturais ou artificiais.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
“Niente  di  cio  che  verrà   domani. Sara com è già stato ieri. 
Tutto passa tutto  sempre  passer . La vita , como un’onde 
come  il  maré.  In  um  va e viene infinito.......” 
 
(Come Fa um’ond, Lulu Santos e Nelson Mota por Renato 
Russo) 
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3 – A REGIÃO METROPOLITANA DA CIDADE DO SALVADOR  

 

3.1 – A Região Metropolitana de Salvador, sua estrutura e dinâmica. 

  

 Criada pela Lei Federal nº. 14, de junho de 1973, a RMS está compreendida 

em uma área de 2.339 km² de extensão, localizada na faixa litorânea do Estado da 

Bahia, entre as coordenadas geográficas Meridianos 38° e 39° W e Paralelos 12° e 

13° Sul. Com duas representações geomorfológicas distintas - continental e insular - 

a RMS situa-se em um conjunto paisagístico excepcional, repleto de acidentes 

geográficos como a Baía de Todos os Santos, composta de algumas ilhas, e a 

península, em cuja extremidade localiza-se a cidade metropolitana de Salvador, 

capital do Estado da Bahia.  

 A RMS limita-se ao norte com os municípios de Mata de São João e São 

Sebastião do Passé; a oeste com os municípios de Santo Amaro, Salinas da 

Margarida e Jaguaripe, e ao sul e a leste com o Oceano Atlântico. Dentro dos seus 

limites encontra-se quase toda a Baía de Todos os Santos, importante berço natural 

marinho do Estado, sendo a maior baía do litoral brasileiro, com inúmeras ilhas 

como: Ilha de Itaparica (sede dos municípios de Itaparica e Vera Cruz), do Medo, de 

Canoas, de Madeiras, São Gonçalo, Olho Amarelo, Matarandiba, Carapeba, 

Caraíba, Pequena, Grande, das Fontes, Bimbarra, das Vacas, Madre de Deus, Bom 

Jesus, Frades, Maria Guarda, Maré entre outras. 

 Composta por nove cidades metropolitanas, mais a metrópole Salvador, 

segundo o IBGE (2000) apresentava 3.021.572 milhões de habitantes, divididos 

respectivamente nas cidades de Camaçari 161.727 habitantes; Candeias 76.783 

hab.; Dias D’Ávila 45.333; Itaparica 18.945; Lauro de Freitas 113.543; Madre de 

Deus 12.036 hab.; Salvador 2.443.107 hab.; São Francisco do Conde 26.282 hab.; 

Simões Filho 94.066 hab.; Vera Cruz 29.750 habitantes. 

  Diversos aspectos chamam a atenção nesse conjunto de cidades 

metropolitanas, principalmente o conjunto paisagístico, já que quase todas elas são 

banhadas pelo mar, seja na Baía de Todos os Santos ou pelo oceano Atlântico. 

Camaçari é uma importante cidade industrial; Itaparica e Vera Cruz tornaram-se 

“lugares” de veraneio; São Francisco do Conde e Madre de Deus também 

receberam importantes investimentos industriais, e Lauro de Freitas e Candeias 

foram tornando-se locais de residência de um percentual significativo desses 
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trabalhadores. Não obstante aos fatores positivos, encontramos também uma 

realidade que não contribui para um espaço urbano equilibrado: estamos falando de 

falta de infra-estrutura como saneamento básico (a coleta de esgoto em parte 

considerável das cidades é um exemplo), além da falta de habitação, que quando 

encontrada, não possui as condições básicas de habitabilidade23, oferecendo aos 

seus moradores condições de vida inadequadas. 

  Na foto 03, percebemos como se espacializa a realidade habitacional da 

cidade de Salvador. Próximo à orla marítima encontra-se Pituba, um dos poucos 

bairros planejados de Salvador. No centro da foto temos a construção do Shopping 

Salvador, importante centro comercial da cidade. Mais abaixo, encontramos o bairro 

de Pernambués, constituído basicamente de casas de um, dois e até três 

pavimentos, com cômodos, que na sua maioria, não possuem janelas ou qualquer 

tipo de ventilação, porque os imóveis são juntos um dos outros, acabando com 

padrões mínimos de distância entre um imóvel e outro. Como relatou a atual 

Secretária de Habitação da Cidade de Salvador, a cidade possui um enorme déficit 

habitacional, um percentual importante dos seus habitantes mora em condições 

inadequadas. Além desses fatores, inúmeras moradias, espalhadas por toda a 

cidade, estão em áreas de risco devido ao relevo acidentado encontrado na região. 

Essa é então uma visão superficial da cidade de Salvador, que se multiplica por todo 

conjunto metropolitano, guardadas as devidas proporções.   

 

                                                           
23 Denominamos falta de habitabilidade nas residências: moradias com alto grau de insalubridade, onde os 
cômodos não possuem ventilação e iluminação necessárias, além de possuírem um alto grau de umidade 
relacionado com o clima; não possuírem acesso adequado aos serviços públicos em virtude das construções 
desordenadas, impedindo o acesso de veículos; por último, normalmente possuem um número de cômodos 
insuficiente para a quantidade de moradores.  
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                    Foto 03 - Vista aérea parcial da cidade de Salvador/RMS, maio/2005. 

                              Fonte: Anderson Andrade Carige/ UFBA. 

 

 

 Na figura 05, temos uma visão espacial da distribuição dos municípios da 

Região Metropolitana de Salvador e a sua espacialização. Seu conjunto quase que 

abraça a Baía de Todos os Santos. Essa localização estratégica nasceu do espírito 

colonial, na escolha do lugar ideal, que mais tarde originou a primeira capital do 

Brasil. Contudo, essa proximidade com tão importante berçário de vida marinha 

ainda não fez nascer na RMS uma organização para cuidar e planejar melhor a 

condução da apropriação desse espaço pelos moradores das cidades que são 

banhadas pela Baía. Entretanto, cabe salientar que a Baía de Todos os Santos, que 

já serviu de tantas possibilidades econômicas para todo o Estado, passa por um 

momento de enorme descaso.  A chegada a Salvador por via aérea pode ser a 

constatação de uma enorme problemática ambiental. “São milhares de garrafas 

plásticas boiando e refletindo os raios de sol”, foi o que exclamou uma turista 

britânica no avião que chegava a Salvador, no qual eu também estava. Imagem 

muito triste que, com certeza, ficará na memória das pessoas que possivelmente 

chocaram-se com a grandeza da beleza da Baía, que naquele momento dava 

espaço aos danos ambientais provocados por uma sociedade de consumo 

totalmente despreparada e de um Estado omisso com questões tão urgentes. 
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Figura 05 - Região Metropolitana de Salvador 

 

  

  

3.2 – As características sócio-demográficas da RM de Salvador 
 

3.2.1 – População na RMS 

 

 Segundo o IBGE, a população estimada da RM de Salvador para 2005 é de 

3.350.523 habitantes. Em 2000 seus 3.021.572 habitantes representavam 23,12% 

da população do Estado da Bahia, sobre uma área de 2.339 km², 0,41% da área 

total do Estado. Assim sendo, a RM de Salvador destaca-se por ser a menor, a mais 

densamente povoada e mais populosa das regiões administrativas de todo o Estado 

da Bahia. Na tabela 11 podemos constatar a evolução populacional da RMS no 

período de 1980 a 2005. 
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Tabela 11 - Evolução populacional da RMS de 1980/2005 
 

CIDADES 1980 1991 % 2000 % 2005* % 
METROPOLITANAS               

Camaçari 69.783 113.639 62,85% 161.727 42,32% 191.855 18,62% 

Candeias 54.081 67.941 25,63% 76.783 13,01% 82.323 7,22% 

Dias D' Ávila 19.395 31.260 61,18% 45.333 45,02% 54.150 19,45% 

Itaparica  10.877 15.055 38,41% 18.945 25,84% 21.382 12,86% 

Lauro de Freitas 35.309 69.270 96,18% 113.543 63,91% 141.280 24,44% 

Madre de Deus 8.296 9.183 10,69% 12.036 31,07% 13.823 14,85% 

Salvador 1.493.685 2.075.273 38,94% 2.443.107 17,72% 2.673.560 9,43% 

S.F. do Conde 17.835 20.238 13,47% 26.282 29,86% 30.069 14,44% 

Simões Filho 43.578 72.526 66,43% 94.066 29,70% 107.561 14,34% 

Vera Cruz 13.743 22.136 61,07% 29.750 35% 34.520 16,03% 

TOTAL  1.766.582 2.496.521 - 3.021.572 - 3.350.523 - 
          Fonte: IBGE/1980/1991/2000/2005  
     *estimativa 

 

 Conforme a tabela 10 - Da evolução populacional da RM de Salvador, a 

população entre 1980 a 1991 teve um aumento absoluto de 729.939 pessoas, 

passando de 1.766.582 para 2.496.521 habitantes, obtendo uma taxa média 

geométrica de crescimento anual de 3,19%, totalizando 38,94% nessa década. Já 

entre 1990 e 2000, tivemos um aumento absoluto de 525.051 pessoas, ou 17,72% 

no período. De forma geral, a maioria das cidades metropolitanas, entre 1980 e 

1990, teve um crescimento populacional expressivo, somente Madre de Deus e São 

Francisco do Conde apresentaram crescimento abaixo de 14% neste mesmo 

período. Como constatamos através da tabela 10, a RMS, como inúmeras outras, 

possui no seu conjunto uma distribuição populacional desigual, com a maioria 

absoluta da população concentrada em Salvador, aproximadamente 80%, e o 

restante distribuído através de pontuações desiguais, sendo Camaçari, Lauro de 

Freitas, Simões Filho e Candeias, respectivamente, os maiores núcleos urbanos e 

Madre de Deus, Itaparica e São Francisco do Conde, os menores. Em 2000 e 2005, 

Candeias e Salvador apresentaram o menor crescimento populacional; 

inversamente, Lauro de Freitas e Dias D’Ávila apresentaram o maior crescimento. 

 Verificamos que, de forma geral, todos os municípios da RMS, entre 1970 a 

1980, apresentaram uma performace heterogênea. Vejamos: Lauro de Freitas, com 

a abertura de vias de acesso, começava a viver o boom imobiliário, perdendo força 

na década seguinte, mas ainda assim continuou sendo o município com maior 

crescimento populacional. Camaçari, neste período, vive uma grande atração 

populacional em virtude do funcionamento do Pólo Petroquímico. Vera Cruz e 
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Itaparica ainda vivem um crescimento em virtude dos investimentos em habitação, 

diminuindo vertiginosamente em Itaparica em virtude das vias de acesso com o 

litoral norte. Entre 1991 e 2000, temos a diminuição do crescimento populacional na 

metrópole, o que se repete pelo restante do país, quase que homogeneamente. 

Esse arrefecimento se coloca em virtude de inúmeros fatores, dependendo da RM a 

que estamos nos referindo. De qualquer forma, em um número razoável delas, 

tivemos uma diminuição populacional nas grandes metrópoles, em favor de suas 

cidades metropolitanas, que ofereciam uma estrutura urbana mais acolhedora, mais 

bucólica, próprias de cidade do interior. Com isso, Salvador perdeu um percentual 

da sua população para Lauro de Freitas, por exemplo. Neste mesmo período, Dias 

D’Ávila, Camaçari e Madre de Deus apresentaram crescimento populacional 

expressivo em virtude do aumento de investimentos no setor privado, gerando novos 

postos de trabalho. Esses movimentos populacionais têm empurrado o crescimento 

da malha urbana e em alguns espaços já encontramos indícios de conurbação entre 

a Capital, Salvador com Lauro de Freitas e Simões Filho, formando uma malha 

urbana contínua.  

 

 

Tabela 12 – POPULAÇÃO DA RMS – URBANA E RURAL, 2000 
 

MUNICÍPIOS 
POPULAÇÃO 

TOTAL 
URBANA RURAL 

Camaçari 161.151 153.829 7.322 

Candeias 76.748 69.108 7.640 

Dias D’Ávila 45.312 42.650 2.662 

Itaparica 18.943 18.943 0 

Lauro de Freitas 
113.258 108.111 5.147 

Madre de Deus 12.136 11.699 437 

Salvador 2.440.886 2.439.881 1.005 

São Francisco do 
Conde 

26.208 21.791 4.417 

Simões Filho 93.968 76.817 17.151 

Vera Cruz 
29.716 27.846 1.870 

RMS 3.018.326 2.970.675 47.651 

Bahia 13.066.764 8.761.125 4.305.639 

                      Fonte: IBGE/2000 
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 Na tabela 12 percebe-se como está distribuída a população urbana e rural na 

RMS. No âmbito geral, o percentual da população rural é pequeno. Verifica-se, 

também, que somente as cidades de Simões Filho e Candeias possuem uma 

população rural maior que 10%. Comparativamente com os dados do Estado da 

Bahia, pode-se afirmar que a população da RMS é extremamente urbana. Com a 

tabela 12 verificamos como se distribui a taxa de urbanização pela RMS. 

  
Tabela 12 - RMS – Grau de Urbanização dos Municípios 

   1980/2000 
 

Município       
x 1980 (1) 1990 2000 

Taxa de urbanização       

Camaçari 86,57 95,24 95,47 
Candeia (4) 78,09 90,43 90,03 

Dias D’Ávila (2) (4) 80,7 94,3 94,13 
Itaparica 95,25 100 100 

Lauro de Freitas (4) 66,24 64,06 95,46 
Madre de Deus (2) 95,78 95,74 96,37 

S.F. do Conde 39,62 77,74 83,21 
Salvador (3) 99,86 99,92 99,96 

Simões Filho (4) 58,73 61,25 81,76 
Vera Cruz (4) 87,51 91,74 93,69 

média 96,02 96,99 98,42 
  Fontes: Censos Demográficos de 1980/1991/2000. 

(1) População dos municípios criados após 1980 e dos que perderam área para estes novos municípios foi 
ajustada para os limites municipais de 1991, usando-se a tabela de comparatividade dos setores 
censitários do IBGE. 

(2) Municípios criados após o Censo de 1980. 
(3) Município que deus origem a outro após o Censo Demográfico de 1980. 
(4) Município que a área urbana ultrapassou o perímetro de 1991, penetrando no quadro rural. 

 

 

 Com relação à taxa de urbanização dos municípios da RMS, encontramos 

uma realidade que vem gradativamente se homogeneizando. Na década de 1980 a 

RMS possuía três municípios com percentual expressivo de mais de 95%, eram 

eles: Salvador, Madre de Deus e Itaparica. Na década seguinte, juntou-se ao grupo 

Camaçari com 95,24%. Já em 2000 essa realidade ampliou-se para 08 municípios 

com mais de 90% das suas populações nas áreas urbanas; destes, Itaparica já 

alcançara 100%. No conjunto dos 10 municípios com 3.018.326 habitantes em 2000, 

47.651 estavam na zona rural e 2.970.675 na área urbana, ou seja, já em 2000, na 

virada do século, a população da RMS concentrava-se nas cidades, ficando nas 

áreas rurais um percentual menor que 1,7%. Essa configuração caracteriza a RMS 

com uma distribuição populacional desigual, sendo uma forte concentração 
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populacional na Metrópole. Segundo a classificação do IBGE, a RMS possui um 

conjunto majoritário de cidades pequenas, populacionalmente falando. Não 

obstante, configura-se também por uma distribuição urbano/rural totalmente 

desigual. Com certeza, essa pressão populacional, enriquecida com seu conteúdo 

histórico, pode ajudar no entendimento das mazelas encontradas também nessa 

RM. 

 

Tabela 14 - Características sócio-demográficas da RMS 2000 
 

Município População Área Densidade* IDH Renda Média R$ 

Camaçari 161.727 759,8 212,8 0,73 467,98 

Candeias  76.783 264,49 290,84 0,72 440,87 

Dias D’avila 45.333 207,5 218,47 0,73 495,69 

Itaparica 18.945 115,92 163,43 0,71 352,24 

Lauro de Freitas 113.543 59,91 1.892,38 0,77 977,5 

Madre de Deus 12.036 11,14 1.080,43 0,74 517,29 

Salvador 2.443.107 706,79 3.456,62 0,81 893,29 

S.Franc.Conde 26.282 266,65 98,56 0,71 480,83 

Simões Filho 94.066 192,16 489,93 0,73 415,9 

Vera Cruz 29.750 252,76 117,7 0,7 379,95 

TOTAL 3.021.572   1235,7 0,735 542,154 
         Fonte: IBGE/Conder/Apnud/2000 

 

 Com relação à densidade demográfica, conforme estimativas do IBGE (ver 

tabela 14), a densidade passou de 1.291,82 hab/km² em 2000, para 1.393,87 

hab/km² em 2005. Apenas dois municípios possuíram uma densidade igual ou maior 

que a média regional. São eles: Salvador e Lauro de Freitas com 3.456,62 hab/km² e 

1.892,38 hab/km² respectivamente, ficando somente Madre de Deus com uma 

densidade maior que 1000 hab/km². São Francisco do Conde e Vera Cruz são os 

municípios com menor densidade populacional, 112,76 hab/km² e 136,57 hab/km² 

respectivamente. 

 Em relação às áreas dos municípios da RMS, ainda na tabela 13, 

encontramos uma grande variabilidade. Apenas os municípios de Camaçari e 

Salvador possuem área superior a 700 km²; no outro extremo, encontra-se Madre de 

Deus com 11,14 km². A maioria dos municípios possui entre 100 km² e 300 km² de 

área territorial. 

 Com relação à renda das cidades metropolitanas baianas, temos uma 

realidade heterogênea: na sua grande maioria, as rendas médias são baixas se 

comparadas com cidades metropolitanas da região Sul e Sudeste. Itaparica, cidade 
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economicamente mais deprimida, possui a pior renda média, seguida de perto por 

Vera Cruz; por outro lado, Lauro de Freitas e Salvador são as cidades com a melhor 

renda média (R$ 977,5 e R$ 893,29, respectivamente). Essa realidade aponta para 

uma maior concentração da classe média e alta, em virtude de maior infra-estrutura 

e disponibilidade de atrativos que a cidade capitalista oferece. Seis outros 

municípios possuem renda média entre R$ 415,9 e R$ 517,29, considerada também 

muito baixa. Nesse grupo encontramos Camaçari, que não obstante é o maior pólo 

de desenvolvimento tecnológico do Estado da Bahia, além de possuidor de um 

grande número de postos de trabalho. Apesar dessa realidade, sua renda média é 

de R$ 467,99. 

 Com relação aos índices de qualidade de vida apresentados na tabela 13, 

percebemos que somente Salvador, a capital do Estado, obteve o IDH de 0,81,  

seguido de Lauro de Freitas com 0,77, ficando os outros municípios com índices que 

variam de 0,7 a 0,77. Vera Cruz apresentou o pior índice com 0,7 e Lauro de Freitas 

apresentou o melhor índice entre as cidades metropolitanas da RMS.  

 Diante da realidade observada nas tabelas que se seguiram, podemos inferir 

que as condições sócio-demográficas da RMS são heterogêneas no seu conjunto. 

Encontramos cidades com alta densidade populacional e outras com densidade 

pequena; observamos que Vera Cruz e Itaparica apresentam os menores índices. 

Com relação à população metropolitana, constatamos também que a grande maioria 

está localizada em Salvador (quase 76%). A grande maioria das cidades 

metropolitanas não possuía 100 mil habitantes, somente Camaçari e Lauro de 

Freitas ultrapassam essa cifra de forma ainda discreta, se observado o total da 

população metropolitana. Essa realidade demonstra uma baixa distribuição espacial 

da população, além de uma baixa densidade na maioria dos municípios, diferente de 

outras realidades metropolitanas com a RMR ou RMRJ.  

 

3.3 – Gestão metropolitana, as territorialidades criadas 

 

3.3.1 – O primeiro Plano Metropolitano de Desenvolvimento 

 

 O Plano Metropolitano de Desenvolvimento (PMD) representou a primeira 

tentativa de integração e síntese de inúmeros documentos de diagnósticos parciais e 

setoriais realizados pelo governo do Estado, representado pela CONDER e por 
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outras entidades que também já vinham desenvolvendo ações com os mesmos 

objetivos.  

 Esse plano representa uma síntese interpretativa da realidade da RMS em 

meados da década de 1970, tendo sido totalmente respaldado em informações 

consolidadas. O PMD foi desenvolvido em dois volumes complementares: no 

primeiro, encontra-se uma abordagem seqüencial dos aspectos relevantes com 

relação à caracterização sócio-espacial da RMS; o segundo é constituído de textos 

complementares abordando aspectos relacionados às atividades econômicas 

desenvolvidas naquela década. O plano tem seu corpo textual dividido nas seguintes 

abordagens: - Modelo de Desenvolvimento Regional; - Comportamento Econômico 

Integrado ao Uso do Solo; - Organização Espacial Metropolitana; - Transportes; - 

Infra-estrutura; - Atividades Sociais; - Desempenho das funções Metropolitanas e 

dos Municípios e, por fim, - Ação Administrativa e Financeira Governamental. 

 No PMD, em seu capítulo sobre o Modelos de Desenvolvimento Regional já 

se encontram estudos da problemática do assentamento populacional metropolitano, 

que já começava a se configurar de forma desordenada desde a década de 1970. 

Na realidade, a RMS, após os primeiros fluxos de investimentos do Estado, 

começava a se mostrar impotente sobre o imenso fluxo populacional vindo do 

interior do Estado e até de estados vizinhos. Em suma, o PMD da RMS, realizado 

pela CONDER, teve um enfoque eminentemente analítico, investigando em larga 

escala os aspectos da realidade local, tendo como produto uma Estratégia de 

Desenvolvimento em Longo Prazo, considerando como horizonte de projeto o ano 

2000. 

 
 
3.3.2 – O antigo e o novo modelo de desenvolvimento da RMS 

 

 Segundo a CONDER (1977), o antigo modelo de desenvolvimento da RMS 

era baseado, em linhas gerais, na agroindústria com fins de exportação. Este 

modelo era autônomo em relação a outras regiões do país; gerava um grande 

número de postos de trabalho, apesar de seu relativo atraso no contexto do cenário 

econômico de áreas urbanizadas no Brasil, principalmente a Centro-Sul. Na 

realidade, o modelo adotado pelo Estado tinha uma intrínseca ligação com a falta de 

estrutura viária interna entre as cidades e externa ligando a RMS a outros pólos 
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consumidores do país, além da baixa estrutura geral para receber investimentos 

industriais (energia elétrica, água, oferta de mão de obra qualificada). Se essa 

realidade não articulava a RMS com o mercado interno, a produção, ainda primária, 

era exportada por via marítima.     

 Ainda segundo a CONDER, esse modelo se traduzia em um perfil de melhor 

distribuição de renda, ainda que possamos constatar que indicadores de qualidade 

de vida como habitação, educação e saúde eram muito menos desenvolvidos e sua 

gestão por parte do Estado era posicionada de forma muito diversa daquela que 

encontramos atualmente. Segundo a CONDER (1982), do ponto de vista da 

ocupação espacial, a atividade agroindustrial se refletia através da fixação da 

população no campo, em áreas próximas a Salvador, de forma que o fluxo 

migratório para o pólo central se verificava em menores proporções. Do ponto de 

vista da gestão do Estado, foi na década de 1970, com a criação do Conselho de 

Desenvolvimento do Recôncavo, que se desenvolveram estudos sobre a região 

ligados a inúmeros aspectos setoriais, sem, entretanto, seguirem uma linha 

metodológica mais definida em termos do planejamento regional.  

 A partir da década de 1940, a construção das estradas de rodagem ligadas ao 

eixo Sul-Sudeste, impulsionou as atividades econômicas com outras regiões do 

país. Em Salvador, a industrialização incipiente começava a tomar impulso na 

Península Itapagipana e na zona de expansão urbana ao longo dos trilhos da Leste 

Brasileira. Na década de 1950, a construção da primeira refinaria de Petróleo do 

país, no município de Candeias, atualmente da RMS, impulsionou as atividades 

urbanas, que começaram a ganhar novas configurações em toda a região do 

Recôncavo Baiano. A importação de mão de obra qualificada, a injeção de recursos, 

serviços e produtos representados por esse contingente, aumentaram a 

concentração urbana e transformaram pequenos povoados em municípios. Alguns 

aspectos negativos também começaram a se configurar, pois a zona de exploração 

petrolífera coincidia com a tradicional zona canavieira do Recôncavo e a falta de 

políticas claras sobre os direitos dos donos de terras onde se explorava o petróleo, 

ainda desordenada naquela época, deu lugar a um enorme êxodo rural.       

 De forma mais ampla, podemos dizer que a exploração petrolífera trouxe 

contribuições para a nova organização da rede urbana e do transporte do 

Recôncavo Baiano, na medida em que incentivou a configuração do transporte 

rodoviário e privilegiou a industrialização, cujo foco foi deslocado para a parte norte 
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da RMS, com a expansão dos investimentos públicos federais e estaduais em obras 

de infra-estrutura, como a instalação do Centro Industrial de Aratu (CIA) na década 

de 1960 e posteriormente, o Complexo Petroquímico da Camaçari (COPEC). Tais 

fatores atuaram como condicionantes altamente diferenciados, no processo de 

crescimento e metropolização. 

 Se no conjunto foram responsáveis pelo crescimento da RMS, isoladamente 

representaram traços peculiares em sua expansão e impactaram diversamente a 

modernização regional, propiciando uma formação heterogênea na sua estrutura. A 

organização de todo esse parque industrial apresentou diferenciações no que 

concerne à aplicação intensiva de capital, de um lado, e por outro possibilitou uma 

incipiente absorção de mão-de-obra local, tendo por conseqüência o aumento sem 

precedentes de concentração de renda. 

 A criação do CIA e do COPEC foi beneficiada por incentivos fiscais 

concedidos pela extinta SUDENE e o Estado, além de uma enorme quantidade de 

facilidades oferecidas, como créditos oficiais abundantes e baratos e infra-estrutura 

subsidiada.  No conjunto, as indústrias do CIA estavam desvinculadas da base 

econômica local preexistente e apresentavam fraca relação intra-setorial. 

Pontuamos, no entanto, que as relações inter industriais não são as únicas 

determinantes do processo de crescimento, embora sejam uma variável importante 

para a compreensão do processo como um todo. De forma diversa, o COPEC 

proporcionou inúmeros suprimentos de matérias-primas e bens intermediários à 

indústria local.  

 O Complexo Petroquímico de Camaçari, na realidade, representou a 

introdução no quadro regional de um seguimento de alta produtividade e tecnologia. 

Contudo, como o CIA, não absorveu mão de obra em nível considerado significativo. 

Entretanto, é indiscutível que a implantação da indústria petroquímica contribuiu 

como substrato valioso para novos empreendimentos na RMS, porém, pode-se dizer 

que os resultados não aconteceram de forma satisfatória, por inúmeros fatores 

internos e externos à realidade da economia brasileira e regional.  

 A intensificação de pressões populacionais, geradas a partir da intervenção 

regional do Estado na criação do CIA e do COPEC, que buscavam novos postos de 

trabalho, concentrou sobre Salvador uma demanda exacerbada  sobre sua infra-

estrutura urbana e social, ajudando a consolidar as características de Salvador e das 

cidades metropolitanas ao seu redor. Diante desse movimento, Salvador passou a 
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enfrentar novos problemas, por sua incapacidade de gerar respostas satisfatórias às 

novas demandas sociais e urbanas, o que tem evidenciado então, desde há muito 

tempo, a crescente pauperização de sua população. 

 Esse conjunto de intervenção estatal, num primeiro momento provocou o 

crescimento e a organização urbana de cidades como Candeias, São Francisco do 

Conde, Simões Filho e Camaçari, além de favorecer a consolidação de bairros como 

Pituba e Subúrbio Ferroviário, em Salvador.  Finalmente, com o sistema de 

transporte Ferry-Boat ligando a Ilha de Itaparica a Salvador, e a Ponte do Funil 

ligando a Ilha de Itaparica ao continente, foi se delineado um novo quadro de 

articulação inter e intra-regional, contribuindo de forma positiva a novos arranjos 

urbanos, dando novas vocações à cidades antes esquecidas e especializando 

outras em relação ao contexto metropolitano. 

 Paralelo a esse movimento, Salvador vive a uma intensa alteração com 

relação a sua rede viária, com a criação das avenidas de vale, possibilitando a 

abertura de novos bairros e posteriormente a Avenida Paralela, criando condições 

para o deslocamento do seu centro financeiro-econômico da região do Comércio 

para o recém criado eixo Iguatemi-Pituba, configurando uma nova forma de ligação 

entre a capital do Estado com diversos municípios da RMS. Nesse movimento 

assiste-se à priorização da orla atlântica e do miolo de Salvador, enquanto frente de 

expansão urbana. 

 Essa pressão provocada pelo enorme fluxo populacional implementou um 

papel importante às atividades imobiliárias no processo de metropolização de 

Salvador e das cidades que fazem parte do conjunto metropolitano, como veremos 

no capítulo sobre Lauro de Freitas. A construção civil tornou-se, por muito tempo, 

uma importante fonte empregadora de mão-de-obra não qualificada. Por outro lado, 

suas precárias condições de incorporação de mão-de-obra em relação aos baixos 

salários e benefícios, contribuíram também para a formação de uma população 

desprovida de condições dignas de sobrevivência. 

  A forte atração demográfica da cidade de Salvador gerou uma configuração 

urbana baseada em espaços de conflito, com bairros estruturados, normalmente na 

faixa costeira, e áreas de ocupação informal, sem estrutura urbana, presentes 

basicamente na região do Miolo, área delimitada entre a BR-324 e a recém criada 

Avenida Paralela.  
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 Nas décadas de 1970 e 1980 foram feitos esforços com relação ao 

planejamento governamental da RMS, insistindo-se na industrialização, mas sendo 

priorizadas também outras atividades com relação aos serviços, como é o caso da 

indústria do turismo. Programas do Estado, através da Bahiatursa, mobilizaram-se 

na busca da organização de atrativos internos que ajudassem a “aperfeiçoar” 

também o turismo na RMS, apresentando-se desde o início como uma possibilidade 

de absorção de mão-de-obra local direta e indireta.  Desta maneira, a RMS 

estendeu-se em direção ao Litoral Norte e vem ganhando impulso, desde a 

construção da BA-099, na década de 1980, ligando Lauro de Freitas à Mata de São 

João. Posteriormente, a continuidade dessa rodovia com a denominação de Linha 

Verde, na década de 1990, ligando Mata de São João a Aracaju deu mais impulso e 

reforço na consolidação da rede viária metropolitana, além, é claro, da abertura de 

novas possibilidades de investimentos na indústria do turismo.  

 

3.4 – A realidade da estrutura da renda da RMS 

 

3.4.1 – Trabalho e renda na RMS 

 

 Historicamente, a RMS apresenta uma das maiores taxas de desemprego, 

desde meados dos anos 1940, quando o IBGE começou a medir essa taxa; 

entretanto, algumas mudanças do modelo produtivo, a partir de incentivos dos 

governos federais e estaduais, como a implantação do CIA e do COPEC, 

começaram a mudar essa realidade. Concomitante a esses investimentos, a RMS 

começa a assistir um intenso crescimento populacional entre as décadas de 

1970/1980 e 1990, aumentando ainda mais a oferta de mão-de-obra com baixa 

qualificação. 

 Neste mesmo período, o Estado Brasileiro passa por um momento delicado 

no que tange ao crescimento econômico e à geração de novos postos de trabalho; o 

boom econômico de meados da década de 1970 começa a perder força. O modelo 

produtivo brasileiro, já na década de 1980, começava a viver mudanças 

significativas com a adoção de políticas neo-liberias. A adoção de certas medidas 

pressionou ainda mais setores estruturalmente mais frágeis, fazendo com que 

alguns segmentos enxugassem linhas de produção inteiras. Consequentemente, as 

décadas que se sucederam - 1980 e 1990 - amargaram um crescimento econômico 
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muito discreto. Esses dois ingredientes, da adoção de políticas neo-liberiais, mais 

uma seqüência de décadas com crescimentos discretos, além de problemas de 

ordem política, ajudaram a configurar a atual situação de desemprego na economia 

brasileira.  

 Todas as aglomerações urbanas, em qualquer parte do país, sentiram esse 

arrefecimento na economia através do desemprego generalizado, porque os novos 

investimentos foram discretos e outros existentes diminuíram seus quadros 

funcionais. O desemprego atingiu o Brasil como um todo: cidades pequenas, médias 

e grandes sofrem com um mal que não parece ter remédio no curto prazo. A RMS 

parece estar intimamente ligada àquelas aglomerações aonde o desemprego vem 

se desenvolvendo de forma mais aguda.  

 Atualmente, o setor de educação superior também passa por reajustes em 

todo o Brasil. A tecnologia também chegou levando informação para lugares mais 

distantes, e isso é positivo. São inúmeras as organizações de ensino à distância em 

todo o país, inclusive várias com sede na RMS. Esse movimento, que leva a 

informação aos quatro cantos, está substituindo o professor na sala de aula, e um 

mesmo professor, via satélite, acaba ensinando a um número significativo de alunos 

de uma só vez. Não discutimos a qualidade desse ensino, mesmo porque 

verificamos um nível elevado dos professores nessa modalidade de ensino, em 

instituições que tivemos a oportunidade de acompanhar. A discussão aqui pontuada 

é que essa modalidade de ensino à distância, realizada com o auxílio de alta 

tecnologia e informática, suprime, em um só curso, o espaço de trabalho de milhares 

de professores. Na visita a um desses cursos, sediado em Salvador, constatamos a 

modalidade semi-presencial, voltada para alunos com curso superior, que é 

transmitida para 280 unidades espalhadas por todo o Brasil, totalizando uma média 

de aproximadamente 12000 estudantes. As contas assustam, pois se essas 

mesmas aulas fossem ministradas em um curso presencial conhecido gerariam uma 

demanda por 5040 professores, partindo-se do pressuposto que cada unidade 

estaria em cidades diferentes e que o curso possui no seu programa original 18 

matérias. A conta é simples, vejamos: (280 salas de aula, multiplicados por 18, que 

é o número de matérias ministradas no curso: 5040).  

 De qualquer forma, esse fenômeno da tecnologia no setor educacional é um 

acontecimento nacional, que acaba refletindo sobre a RMS, visto que estamos em 

um mercado de concorrência aberta a outros cursos, outras universidades, também 
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sediadas em outras cidades, que se instalam aqui e acabam retirando vagas dos 

professores locais. 

   Discutindo de forma mais ampla a questão do trabalho na RMS, segundo o 

IBGE, em dezembro de 2006 havia 2.901 mil pessoas em idade ativa na RMS; deste 

total, 51,7% encontravam-se ocupadas, 7,3% desocupadas e 41,2% eram não 

economicamente ativas. O percentual de pessoas em idade ativa cresceu 1,7% em 

relação a dezembro de 2005, o que representa 50 mil pessoas. 

 Na tabela 15, podemos constatar que as mulheres ocupam um maior 

percentual da população ativa, em relação aos homens. Essa realidade confirma-se 

também em outras regiões metropolitanas do Nordeste. 

 

Tabela 15 - População ativa por sexo na RMS/2006 

Mês de Dezembro 2004  2005  2006  

Sexo    

Masculino 46,3  45,9  46,4  

Feminino 53,7  54,1  53,6  

                                Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisa, Coordenação e Trabalho e Rendimento/2006 

 

 Analisando o rendimento dessa população economicamente ativa, 

percebemos que a RMS possui um rendimento médio, abaixo da maioria das RMs 

do país, ficando somente à frente de Regiões Metropolitanas Nordestinas. 

 Na tabela 16, verificamos a média de rendimentos alocados por setores 

produtivos. Nela percebemos que também há uma disparidade bastante acentuada 

entre os diferentes setores. Aparentemente o rendimento médio verificado em 

dezembro de 2004, 2005 e 2006 sofreu modificações positivas, sendo que, de 2004 

para 2005, aconteceu um aumento de aproximadamente 10,4%, maior que entre 

2005 e 2006, onde o aumento ficou em aproximadamente 2,7%. 

 Na análise sobre a posição de ocupação, ou seja, se o trabalhador possui 

carteira registrada ou não, verificamos que a discrepância é ainda maior. O 

rendimento médio com carteira assinada no setor privado, em todos os anos 

observados, foi maior que 65% em relação aos rendimentos sem carteira assinada 

no setor privado; em 2004 essa diferença ultrapassava 85% e em 2005 baixou para 
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aproximadamente 75%, demonstrando uma tendência da diminuição entre esses 

dois objetos de análise, podendo apontar inúmeras leituras. 

  

Tabela 16 - Rendimento médio por setor e situação na ocupação RMS2000/2006 

MÊS DE DEZEMBRO 2004  2005  2006  

Rendimento Médio Total 749,62  828,03  850,8  

   
POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO 

   

Carteira assinada no Setor Privado 793,92  828,44  869,9  

Sem Carteira assinada no Setor Privado 406,77  471,86  524,9  

Trabalhadores por conta própria 499,28  576,26  595,1  

Empregador 2490,53  2794.02 2880,6  

   
POR SETOR 

   

Indústria geral, distribuição de eletricidade, água e gás 864,99  1038,58  1073,2  

Serviços Domésticos 236,91  261,93  279  

Serviços p/ empresas (imobiliários e interm. financeira) 991,62  1078,78  1225,9  

Adm. Pública, Educação, Saúde, seguridade social 1246,94  1328,09  1254,7  

Comércio e reparos de veículos, obj. domésticos 547,81  612,15  655,1  

Outros Serviços - alojamento, pessoais, transporte 684,51  719,63  767,4  

Construção 535,67  503,96  558,8  

           Fonte: IBGE 

 

 Nesta análise de rendimentos médios por setor, podemos apontar algumas 

tendências que se repetem em outras RMs e outras que são próprias de RMS 

deprimidas economicamente. Nesta observação, por exemplo, os serviços 

domésticos recebem remuneração abaixo do salário mínimo; o setor da construção 

também tem uma média de rendimento baixa, se comparada a outros setores;  e 

não é muito comum em algumas RMs do país o setor industrial oferecer um 

rendimento médio abaixo do setor da administração pública, da educação e de 
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setores de serviços para empresas. Essa realidade demonstra a alocação dos 

setores produtivos em determinadas regiões RMs do país, que são heterogêneas, 

contudo, essa constatação também pode apontar arranjos com relação aos salários 

de forma diversa. De modo geral, se comparada com RMs da região Sul, Sudeste e 

até mesmo do Centro-Oeste, a RMS apresenta rendimentos médios abaixo da 

média. 

Percebe-se que o rendimento médio na RMS está atrelado a inúmeros 

fatores; primeiramente, ao setor produtivo e depois, ao grau de instrução do 

trabalhador. Na figura 06 verifica-se que, em virtude da instrução, um trabalhador 

chega a ganhar 10 vezes mais que outro indivíduo. Como os números apontam para 

muitos trabalhadores com baixa formação, verifica-se a existência de um 

contingente razoável de indivíduos com rendimentos baixos.  

 

Figura 06 - Rendimento médio por grau de instrução 1996/2000 

Rendimento médio por grau de instrução - RMS - 
1996/2000
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Na tabela 17 fazemos uma análise de como essa realidade vem se 

reproduzindo, desde 1996 até 2005. Nela, as disparidades ficam evidentes, mesmo 

que com as políticas salariais recessivas essas diferenças tenham diminuído ao 

longo do tempo. Na RMS, um indivíduo com curso superior tem, em média, um 

rendimento mensal 10 vezes maior que o analfabeto, o que cria uma realidade 

delicada para ser gerida, dado que esse não rendimento afeta de forma direta toda a 

economia da cidade onde ele vive, ou seja, um exército de indivíduos com baixos 
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rendimentos médios, que mal consegue alcançar as suas necessidades mínimas, 

possui níveis de consumo muito baixos, e influencia negativamente a troca de 

recursos nas pequenas economias locais de bairros, como por exemplo, em Itinga, 

bairro de Lauro de Freitas. 

 É evidente que indivíduos mal formados pouco poderão colaborar na 

mudança individual do seu padrão de vida, quanto mais no padrão de 

desenvolvimento das pequenas comunidades onde estão inseridos.  

 

Tabela 17 - RMS - Rendimento médio por grau de instrução - 1996/2005 
 

Ano Analfabeto 1º Grau 
incompleto 

1º Grau 
completo e 2º 

Grau incompleto 

2º Grau completo e 
3º Grau incompleto 

3º grau 
completo 

1996 339 428 690 1229 3047 

1997 292 421 653 1202 2939 

1998 292 401 604 1101 2871 

1999 286 399 571 1001 2659 

2000 288 393 545 985 2640 

2001 283 399 522 938 2610 

2002 274 391 511 900 2553 

2003 265 361 464 783 2306 

2004 275 356 457 778 2283 

2005 276 373 460 790 2270 

Rend. médio 287 392 548 971 2618 
     FONTE: PED RMS-SEI/SETRAS/UFBA/DIEESE/SEADE. 
     (1) Inflator utilizado - Índice de Preços ao Consumidor - SEI. Valores em Reais de Agosto - 2006. 

 

 Sobre a alocação da população “ocupada” na RMS, encontramos a seguinte 

constatação: - 36,7% da população ocupada estão alocadas nos três setores que, 

conforme o IBGE, possuem o menor rendimento médio; - os  dois segmentos com 

maior rendimento médio (Administração Pública, Saúde, Educação e Serviços para 

empresas imobiliárias e intermediação financeira) somam 31,2% da população 

ocupada; - 39,6% da população estão alocados nos segmentos de comércio e 

serviços ou tem um rendimento médio de R$ 711,25 reais. Essa realidade 

demonstra que o maior percentual da população da RMS está alocado em 

atividades com rendimentos médios baixos, o que ajuda a entender porque tantas 

mazelas vão se formando dentro do contexto geral, ou seja, pode-se dizer que 

mesmo além de possuir uma enorme população ativa à margem da atividade 

produtiva, aquela que está engajada possui um rendimento muito abaixo daquele 
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necessário para uma família realizar suas atividades básicas de sobrevivência.  Na 

tabela 18, temos uma visão mais pormenorizada dessa realidade. 

 

Tabela 18 - População ocupada por atividade na RMS em Dezembro de 2006 
 e seus rendimentos médios 

 

POR SETOR DE ATIVIDADE 2006  Rendimento. 
Médio 

Indústria geral, distribuição de eletricidade, água e gás. 9,9% 1073,20 

Serviços Domésticos 9,7%  279,00 

Serviços p/ empresas (imobiliários e interm. Financeira) 13,7%  1225,90 

Administração Pública, Educação, Saúde. 17,5%  1254,70 

Comércio e reparos de veículos, objetos domésticos 21,4%  655,10 

Outros Serviços - alojamento, pessoais, transporte. 18,2%  767,40 

Construção 8,6%  558,80 

 
                  Fonte: IBGE - Diretoria de pesquisa, trabalho e rendimentos/2000. 

 

              Com a tabela 18 percebe-se que a maioria da população ativa na RMS está 

alocada no setor de comércio (21,4%) e de serviços (18,2%). O setor público 

(17,5%), também como na maioria das RMs do Norte e Nordeste, possui uma 

importância significativa no cômputo geral dos indivíduos ativos.  Com relação ao 

rendimento médio apontam-se os setores de serviços das empresas imobiliárias e 

financeiras, além da administração pública, como os melhores, se comparados com 

os outros setores. 

                      
  
3.4.2 – Renda e Finanças Públicas da RMS 

 

 Neste ponto, avaliamos de forma mais pormenorizada como vem 

acontecendo a produção de riquezas na RMS e como essa realidade se traduz nas 

finanças públicas. 

 Na tabela 19 encontramos a produção econômica da RMS, por setores de 

atividade e os respectivos impostos oriundos dessa produção no conjunto dos 

municípios que compõem a RM.  
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 Chama-nos a atenção no conjunto, o valor industrial produzido em Camaçari, 

sendo o dobro de Salvador e de São Francisco do Conde, destacando-se de forma 

expressiva. As informações ressaltam também a importância do setor de serviços na 

cidade de Salvador, sendo o setor de maior produção da RMS. Com relação aos 

impostos sobre as atividades de cada município ressaltamos a inexpressividade da 

arrecadação de Itaparica, Madre de Deus e Vera Cruz, no contexto metropolitano. 

De forma geral, a indústria é responsável por parte considerável da produção de 

riquezas, seguida pelo setor de serviços, que vem ganhando espaço a cada dia. 

 

Tabela 19 - PIB econômico por setor de atividade da RMS/2000 

Setores 

Município 
Agropecuária Indústria Serviços 

Impostos 
sobre 

produtos 
PIB 

Camaçari 11,20 4.599,82 922,76 
      
925,56  6.439,21 

Candeias 6,96 569,81 211,24 
        
76,90  860,01 

Dias D'àvila 2,39 414,45 109,26 
        
72,37  597,71 

Itaparica 3,91 13,35 27,04 
          
0,82  44,66 

Lauro de Freitas 2,48 180,52 339,11 
        
60,96  575,60 

Madre de Deus 1,75 82,56 26,43 
          
1,47  112,22 

Salvador 16,51 2.426,65 6.756,45 
  
1.169,76  9.679,87 

S.F.do Conde 7,74 2.567,35 938,05 
  
1.348,78  4.861,58 

Simões Filho 3,35 1.548,57 395,28 
      
149,09  2.091,53 

Vera Cruz 10,71 15,31 53,46 
          
5,38  84,87 

               Fonte:IBGE/SEI/2000                                                                                                                    (R$Milhões) 

 

 Na tabela 20, percebemos a movimentação do setor comercial na RMS no 

ano de 2005. Salvador, São Francisco do Conde e Camaçari respondem juntas por 

aproximadamente 93% de toda a arrecadação do ICMS da RMS. Comparado com a 

arrecadação de todo o Estado, esse percentual representa aproximadamente 85%, o 

que é expressivo dado a fatores como a concentração dos negócios e o peso que 

esses valores exercem no contexto estadual.  Como já havíamos pontuado 

anteriormente no quadro 01, o ICMS, mesmo sendo um imposto estadual, terá 25% 

do total arrecadado distribuído entre os municípios, conforme pontuado da art. 158, 

IV da CF/88. 
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 Como discutimos no capítulo anterior sobre os impostos, na tabela 21 

pontuamos os valores recebidos pelas cidades metropolitanas da RMS relativos ao 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM) também contido na CF/88 no seu 

art.159,I. Na realidade, ele representa 22,5% de todo o montante arrecadado pela 

União sobre IR e IPI, que depois é redistribuído diretamente para os municípios pela 

União. Percebe-se que, na média, essa distribuição acompanha uma 

proporcionalidade com relação à população.  

 Vejamos que mesmo em alguns casos onde a arrecadação de impostos é 

pequena se comparada com os outros municípios, o repasse do FPM possibilita a 

sobrevivência e a gestão de alguns entes municipais. Lugares que, somente com a 

sua arrecadação tributária, seriam incapazes de cumprir os compromissos quanto à 

infra-estrutura e outros itens que normalmente ficam a cargo da administração 

municipal. Com isso, nasce a seguinte interrogação: teriam todos os entes 

municipais uma real condição para a sua existência, visto que os recursos 

arrecadados não suportam nem mesmo a cobertura de necessidades básicas dos 

seus moradores? 

 Desde a Constituição Federal de 1988 essa história mudou, justamente para 

que esse tipo de realidade não continuasse acontecendo, quando municípios eram 

criados sem a mínima responsabilidade quanto à sua possibilidade de auto-

sustentação. Além de uma série de pré-requisitos como plebiscito, tornou-se 

necessário a realização de um estudo prévio de viabilidade econômica, como um 

dos pontos de análise para a criação do novo ente federativo. Atualmente, existem 

alguns processos discutindo a existência de municípios que burlaram a Carta 

Magna. 

 Após os trabalhos realizados sobre esse espaço geográfico, finalizamos com 

as seguintes idéias: a RMS sócio-demograficamente está heterogeneamente 

distribuída, o que de forma particular atinge a qualidade de vida dos seus 

moradores, dado a uma demanda por infra-estrutura. A metrópole, onde aloca-se o 

maior percentual da população, não consegue suportar essas demandas, além da 

realidade de algumas cidades metropolitanas que ainda não respondem também a 

essas demandas de forma eficiente. Economicamente falando, a RMS vem 

buscando novas perspectivas nas últimas décadas. Contudo, por fatores 

histórico/políticos, a RMS ainda possui um alto índice de indivíduos com baixa 

escolaridade, fato que faz com que a mão-de-obra local seja pouco absorvida, em 
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detrimento de mão-de-obra especializada vinda de outros centros do país. Não 

obstante, no comparativo com dados anteriores produzidos pelo IBGE, a RMS vem 

melhorando sua performace econômica e os dados sociais também demonstram 

uma melhora significativa.  
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                   Tabela 20 - Arrecadação de ICMS de janeiro a dezembro de 2005 na RMS                             ($1.000) 

M ê s 
Município 

Janeiro Fevereiro  Março   Abril  Maio  Junho  Julho  Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Acumulado      
Jan-Dez 

Camaçari 
    

72.675     47.721  
    

46.956     68.273     53.589     69.606     57.399  
   

41.849     74.280  
   

54.716     41.552     71.425       700.042  

Candeias 
      

9.862       6.498  
      

4.547     14.069       3.065       6.379       4.687  
     

6.755       8.287  
     

6.790       5.116       8.622         84.676  

Dias D' Ávila 
      

3.177       1.281  
      

5.057       3.175     10.466       4.872       5.426  
     

5.052       1.726  
     

3.156       5.972       7.068         56.428  

Itaparica  
           

91            59  
           

60            53            46            44            62  
          

72            85  
          

57            41            39              709  
Lauro de 
Freitas 

    
14.744       8.510  

      
7.711     12.188     10.024     10.547     11.019  

   
12.518     12.251  

     
9.578       9.724     10.887       129.699  

Madre de Deus 
         

441          412  
         

412          488          449          450          445  
        

493          512  
        

522          551          498           5.674  

Salvador 
  

212.786   180.815  
  

185.953   186.130   183.934   215.104   196.484  
 

223.908   296.898  
 

216.115   217.256   273.388    2.588.770  

S. F. do Conde 
  

182.149   159.884  
  

130.950   130.624   231.165   208.886   117.151  
 

116.290   185.897  
 

203.565   188.998   152.020    2.007.577  

Simões Filho 
    

16.512     16.832  
    

17.289     17.179     15.031     16.512     18.320  
   

17.975     24.273  
   

16.709     20.010     16.002       212.645  

Vera Cruz 
         

432          368  
         

176          366          192          282          158  
        

468          369  
        

425          415          413           4.064  

Total da RMS 
  

512.870   422.380  
  

399.109   432.544   507.961   532.681   411.151  
 

425.381   604.578  
 

511.632   489.636   540.361    5.790.284  

Total do 
Estado 

  
698.779   571.000  

  
539.522   592.873   661.773   687.189   569.537  

 
581.723   799.803  

 
678.342   661.977   716.161    7.758.679  

                    Fonte: SEFAZ/SAT/DARC, 2005. 
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Tabela 21 - Fundo de Participação dos Municípios da RM de Salvador 2005                                           ($1.000) 

M ê s 
Município 

Janeiro Fevereiro  Março   Abril  Maio  Junho  Julho  Agosto  Setembro  Outubro Novembro  Dezembro 

Acumulado           
Jan-Dez 

                            

Salvador 
    

15.799  13.830 13.264 14.401 16.255 15.748 12.932  13.305  11.114 
 

12.870   15.557      21.960  177.036 
              

Camaçari 
     2.402  2.102 2.016 2.189 2.471 2.394 1.966    2.023  1.689 

   
1.956     2.365        3.329  26.903 

              

Lauro de Freitas 
     1.361  1.192 1.143 1.241 1.401 1.357 1.114    1.146  958 

   
1.109     1.341        1.870  15.232 

              
Simões Filho      1.210  1.059 1.016 1.103 1.245 1.206 990    1.019  851      986     1.192        1.662  13.539 
              
Candeias         983  861 825 896 1.012 980      805        828  692      801        968        1.356  11.007 
              
Dias D'Avila         832  728 698 758 856 829      681        701  585      678        819        1.140  9.306 
              
Vera Cruz         605  530 508 552 622 603      495        510  426      493        596          834  6.773 
              
S.Fco. do Conde         529  463 444 483 545 528      433        446  372      431        521          730  5.927 
              
Itaparica         454  397 381 414 467 452      371        382  319      370        447          626  5.080 
              
Madre de Deus         293  256 246 267 301 292      240        246  206      238        288          405  3.277 
              

RMS 24.468 21.419 20.542 22.303 25.174 24.390 20.028 20.606 17.212 19.932 24.094 33.912 274.080 
 Fonte:SEFAZ/SAT/DARC 
 Os valores do FPM  já estão descontados da parcela (15%) destinada ao FUNDEF. 
 



 

          

 

 

 

 

 

 

 
“...la ciudade es dinâmica y está sometida a um proceso estado 
de constante cambio y crescimiento de  sua partes 
constitutivas, por la extensíon periférica de la zona urbana, y o 
por la reorganizacioón interna de sus actuales usos de suelos. 
Ambos originan câmbios, a sua vez, em la accesibilidade intra-
urbana y, por tanto, em la estructura de usos del suelo, que a 
sua vez, se refleja em el cambio del sistema de localizaciones.” 
 
(Chorley, 1971, p.282) 
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4 – LAURO DE FREITAS, UMA CIDADE METROPOLITANA 

 

4.1 – A Gênese da cidade 

  

 Criada em 27 de julho de 1962, pela Lei Estadual 1.753, Lauro de Freitas 

nasceu com uma área de 93 km². Em 27 de agosto de 1968, a Lei 2.713 

desmembrou uma área do município para Salvador, para servir de Base Aérea da 

capital do Estado e para a implantação do Aeroporto Dois de Julho, atual Aeroporto 

Deputado Luiz Eduardo Magalhães, ficando portanto com uma área de 59,91 km².  

Lauro de Freitas limita-se ao norte com Simões Filho e Camaçari, ao sul e oeste com 

Salvador, da qual era parte integrante como Distrito de Ipitanga, e finalmente a leste 

com o Oceano Atlântico. 

 Essa área, originalmente integrante da capital baiana, teve sua origem no 

primeiro século do Brasil Colonial, com a fundação da Freguesia de Santo Amaro de 

Ipitanga. Anteriormente as terras pertenciam à Capitania da Bahia de Todos os 

Santos, do donatário Francisco Pereira Coutinho. Todavia, com a chegada de Tomé 

de Souza para implantar o governo geral em 1549, doou-as à Garcia D’Avila, que 

prontamente construiu a “Casa da Torre” na atual Praia do Forte, município de Mata 

São João, tornando-se a primeira colonização do Litoral Norte da Bahia e precursor 

da pecuária extensiva no Nordeste do país.  

 Sendo uma “freguesia” tipicamente rural, afastada do centro histórico da 

Capitania, ela sempre se caracterizou como uma área de baixa densidade 

demográfica. Na metade do século XVII possuía 622 casas e 4.722 habitantes. No 

século XX, mais especificamente no final dos anos 20, um grupo de franceses 

instalou-se junto ao núcleo urbano do povoado e lá construiu o primeiro campo de 

aviação da Bahia. Na realidade, era uma pequena pista de grama para dar apoio a 

uma rota que saía de Buenos Aires em direção a Bordeaux, na França. 

 Com a Segunda Grande Guerra Mundial e o envolvimento do Brasil no 

conflito, fundou-se junto à Vila de Santo Amaro do Ipitanga, a Base Aérea de 

Salvador, para ajudar no combate à atividade alemã no Atlântico Sul. Com a 

construção da Base Aérea e do Aeroporto Dois de Julho, a atividade econômica do 

distrito acentuou-se, ajudando gradativamente com o crescimento da Vila que, em 
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julho de 1962, ganhou o nome de Lauro de Freitas. Na foto 04 observamos o local 

onde tudo começou; o entorno da Igreja Matriz de Santo Amaro de Ipitanga. 

 

 
                   Foto 04 - Igreja Matriz de Santo Amaro de Ipitanga 
                                 Fonte: Anderson Andrade Carige/Mestrado/UFBA/2006. 
 
 
 Segundo estudos realizados pela CONDER/197724, durante as décadas de 

1950 e 1960, portanto, durante os anos que antecederam a emancipação de Lauro 

de Freitas, o distrito desempenhava uma função residencial e de produção de cocos 

e hortaliças destinadas basicamente ao atendimento do consumo da população de 

Salvador.  Nesse período, encontramos pequenos povoados em áreas específicas 

na orla marítima, como Buraquinho e Ipitanga, voltados para veraneio. O núcleo do 

distrito ficava nos arredores da Base Aérea e mais ao norte, próximo do rio Joanes, 

o povoado de Portão.  

  Já na década de 1970, Lauro de Freitas assistiu a três acontecimentos 

norteadores da atual configuração urbana da cidade e da sua especialização 

funcional, enquanto cidade metropolitana: primeiramente, o desmembramento de 

uma área onde está situado o então Aeroporto Dois de Julho, atual Aeroporto 

Deputado Luiz Eduardo Magalhães e a Base Aérea de Salvador, passando a possuir 

uma área aproximadamente 30% menor, saindo de 93 km² para 59,91 km²; um 

segundo acontecimento também importante para a cidade, foi a abertura da Estrada 

do Coco – BA099 (Av. Santos Dumont), inicialmente para atendimento da indústria 

Tibrás. Essa avenida, gradativamente, tornou-se o maior entreposto comercial 

                                                           
24 Relatório preliminar do município de Lauro de Freitas, 1977 – CONDER/BAHIA 



 

 

101 

  

voltado para o litoral norte do Estado da Bahia, além de dividir a cidade em duas 

áreas distintas, que serão objeto de análise; um terceiro acontecimento, e talvez o 

mais importante para que Lauro de Freitas ganhasse a visibilidade dentro do 

contexto metropolitano, foi a construção da Avenida Paralela, dando agilidade e 

ligando definitivamente a cidade de Lauro de Freitas à região do Iguatemi, 

importante centro comercial da Capital, incrementado naquele mesmo período.   

A Avenida Paralela foi um importante instrumento no processo de 

desenvolvimento de Lauro de Freitas, pois essa via de ligação da cidade com a 

capital do Estado possibilitou novas funções as suas paradisíacas paisagens. Essa 

via de ligação propiciou um intenso processo de apropriação do espaço urbano na 

cidade e, juntamente com a Estrada do Coco, influenciou todo um movimento em 

direção ao Litoral Norte do Estado (igualmente como apontam inúmeros estudos em 

áreas semelhantes no litoral brasileiro). 

Santos (1994), ao analisar fenômenos semelhantes, coloca que a difusão dos 

meios de transportes e as comunicações possibilitam à especialização funcional das 

áreas e lugares, não só em grandes cidades, como também em cidades médias e 

pequenas.  

Aproveitando a estrutura disponibilizada pelo Estado, o capital direcionou de 

forma irreversível, grandes fluxos imobiliários em direção ao Litoral Norte do Estado, 

onde as praias de Ipitanga e Buraquinho, antigos locais de veraneio, ganharam 

novas especializações funcionais. Assim, Lauro de Freitas tornou-se o portão de 

entrada para a paradisíaca paisagem do Litoral Norte do Estado, criando com esse 

movimento, realidades diversas e afetando de forma irreversível a vida dos 

habitantes do lugar; expulsando alguns moradores, atraindo novos.  Paralelamente a 

esse boom imobiliário, a cidade também desempenhará a função de cidade-

dormitório para uma parcela da população de baixa renda, que nas décadas de 1970 

e 1980 migraram para a capital do Estado, e em virtude dos altos custos 

habitacionais, não conseguiram se estabelecer. Esse movimento de moradores deu 

origem a bairros como Itinga, que fazem parte da atual configuração da cidade. 

 Esses acontecimentos em conjunto, impulsionaram e deram fôlego aos 

empreendimentos imobiliários na cidade, provocando uma elevação sem 

precedentes do valor do espaço urbano; expulsaram gradativamente a produção 

agrícola local, responsável por parte do abastecimento da RMS. Desta maneira, o 

surto de loteamentos imobiliários em diversas partes da Cidade, impulsionou 
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significativamente as atividades comerciais e de serviços, até então incipientes. Para 

termos uma idéia, até meados da década de 1970, a cidade não possuía sequer 

uma agência bancária. Num primeiro momento, foram as atividades comerciais e de 

serviços ligadas à construção civil que ganharam maior impulso, agregando 

gradativamente outras necessidades e criando outras, anteriormente indisponíveis 

na região como agências bancárias, lojas de vestuário, magazines e 

supermercados, entre outros.  

 Precisamos ressaltar também, que na década de 1970, mais propriamente em 

1973, foi criado o “Pólo Industrial do Município”, pelo Decreto Municipal nº 140/73 de 

10.07.73, localizado às margens da BA-099 ou Avenida Santos Dumond, trazendo, a 

princípio, as “primeiras” 13 unidades industriais registradas na cidade. 

  

4.2 – Estrutura e dinâmica demográfica de Lauro de Freitas 

 

 Até meados da década de 1970, com uma base econômica nitidamente 

agrícola, produzindo hortifrutigranjeiros para o abastecimento de Salvador, Lauro de 

Freitas possuía uma taxa de urbanização da ordem de 39,56%, ou seja, dos seus 

10.007 habitantes, somente 3.959 viviam na área urbana. 

 Já em meados da década de 70, com os investimentos do Estado com nas 

vias de acesso ao Litoral Norte baiano, especificamente a BA-099 e a Avenida 

Paralela em Salvador, assistimos a um aumento porcentual  significativo da sua 

população total e do percentual da população urbana, chegando em 1980 com 

35.309 habitantes, sendo de 66,24% a sua taxa de urbanização. Esse aumento se 

deve, também, à facilitação do acesso entre Lauro de Freitas e Salvador e o boom 

da indústria da construção civil, ligado naquele momento mais especificamente ao 

empreendimento do Grupo Odebrecht, que comprou um conjunto de fazendas na 

região da praia de Buraquinho para desenvolver um grande condomínio para classe 

média alta, “Vilas do Atlântico”, que posteriormente irá se transformar em um modelo 

de organização urbanística para muitas cidades do Nordeste. Lauro de Freitas 

assistirá, então, a primeira “grande” intervenção urbanística da Bahia, como diziam 

os principais jornais, sendo uma iniciativa de um grupo privado, mas com apoio 

financeiro do extinto BANEB - Banco do Estado da Bahia, privatizado e incorporado 

pelo Bradesco. Esse movimento impulsionará fluxos populacionais ávidos por um 
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posto de trabalho e também pela população com maior poder aquisitivo, desejosa 

pela realização do sonho de morar em um paraíso, mas dentro da cidade.  

 Em 1991, a população de Lauro de Freitas alcançou 69.177 habitantes, quase 

o dobro em relação à população de 1980, sofrendo uma pequena diminuição na taxa 

de urbanização para 64,07% , representando então 44.232 habitantes moradores da 

cidade e 24.945 moradores da zona rural. Todo esse movimento populacional 

positivo ainda assiste a reflexos da iniciativa da criação de Vilas do Atlântico (que 

iremos pontuar oportunamente). 

 Embora apresente uma tendência declinante se comparado com os dois 

últimos períodos, o incremento populacional de Lauro de Freitas continua elevado, 

como podemos verificar na tabela 22, passando de 69.177 habitantes em 1991, para 

113.258 em 2000. Um aumento porcentual de aproximadamente 64%, contra 95,9% 

dos períodos de 1980/1991 e 253% entre 1970/1980. 

  

Tabela 22 - Evolução populacional de Lauro de Freitas 1970/2000 

Município 1970 1980 1990 2000 
Lauro de Freitas 10.007 35.309 69.165 113.258 
RM de Salvador 1.147.821 1.766.582 2.472.131 3.018.326 
Estado da Bahia 7.493.470 9.454.346 11.801.810 13.066.764 

       Fonte: IBGE 

  

 A Tabela 22 ainda permite a análise da evolução da população em relação ao 

contexto populacional metropolitano e sobre o total da população do Estado da 

Bahia. Verificando essa performance, não precisamos aprofundar a análise para 

constatarmos o papel decisivo do componente migratório25 como fator de 

crescimento populacional em Lauro de Freitas: primeiramente, motivados por fatores 

econômicos que começaram a se desenvolver em virtude da expansão dos 

investimentos do mercado imobiliário local, gerando postos de trabalho para a 

construção civil; depois, as classes média e alta começaram a mudar, “migrar” de 

Salvador e de outras cidades metropolitanas para habitar em Lauro de Freitas. 

Correlato a esse momento, temos a chegada de pessoas do interior do próprio 

                                                           
25 O Estado brasileiro, em virtude de inúmeros fatores como a oferta de trabalho nos grandes centros e da 
mudança do modelo produtivo rural, começou a viver um imenso êxodo rural entre 1970-2000, provocando um 
crescimento desordenado na grande maioria das cidades. É evidente que alguns centros como São Paulo, Rio de 
Janeiro e Belo Horizonte, entre outros, se destacavam pela “atratividade” exercida no consciente da população 
em busca de melhores condições de vida. Contudo, a década de 1980 assistiu um arrefecimento da migração 
inter-regional. Já na década de 1990, constatou-se um intenso fluxo de retorno daqueles que outrora foram 
capazes de migrar. 
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Estado em busca de trabalho na Capital e que, não conseguindo moradia em 

Salvador, buscam espaço em Lauro de Freitas. Na amostragem de domicílios 

realizada por ocasião do trabalho de campo verificamos que um percentual de 78% 

dos entrevistados era oriundo de outras cidades. 

Evidentemente, além desse fator locacional, nesse mesmo período, em todo o 

país estava instalado um gigantesco processo de êxodo rural, com um contingente 

populacional enorme saindo das regiões mais distantes de diversos estados, em 

busca das regiões metropolitanas. As RMs de Recife, Salvador e Fortaleza foram as 

primeiras na região nordeste a exercerem esse “atrativo” sobre as populações mais 

desprovidas de uma boa condição de vida, visto a uma série de investimentos 

implantados pelo BNDE e Banco do Nordeste. É bem verdade que os indivíduos 

mais corajosos, ao invés de deslocarem-se para essas capitais nordestinas, 

seguiam direto para os quatro principais pólos atrativos do país naquela mesma 

época, qual sejam: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Inúmeros 

estudos apontam que essa onda migratória deslocou milhares de nordestinos para 

outras cidades em busca de trabalho e melhores condições de vida. Atualmente, 

mais precisamente em meados da década de 90, com a depressão econômica 

vivida pelo país, esse movimento começou a diminuir; alguns outros estudos 

apontam um movimento contrário, de retorno de parte da população para seus 

lugares de origem.   

 

4.2.1 – Finanças públicas em Lauro de Freitas 

 

 Os municípios mantêm suas despesas (sejam elas de investimentos ou 

manutenções) a partir de suas receitas orçamentárias26, compostas de receitas 

derivadas e originárias. Elas também podem ser receitas correntes27 e de capital28. 

Vejamos a Tabela 23, de síntese das finanças públicas de Lauro de Freitas. Neste 

                                                           
26 Receitas Orçamentárias são todos os ingressos na administração pública de caráter não devolutivo. São os 
aportes financeiros que realmente aumentam o saldo patrimonial da administração pública, dividindo-se em 
receitas correntes e de capital. 
27 Receitas correntes são aquelas receitas efetivas, representam um aumento do ativo, sem haver um aumento 
equivalente do passivo (despesa). 
28  Receitas de capital são aquelas que não alteram a situação patrimonial, pois acontece uma permutação entre as 
contas do ativo. 
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documento temos uma visão geral de como se realizou o orçamento geral da cidade, 

ou seja, todas as receitas e despesas29 estimadas. 

 Gostaria de chamar a atenção sobre alguns aspectos que parecem 

importantes para o entendimento da tabela 22: 

 

A) Se verificarmos as receitas correntes de Lauro de Freitas desde 1990 até 

2000, dispostas na tabela 22, verificaremos uma posição bastante confortável 

de aumentos percentuais significativos. Em todos os anos, com exceção do 

biênio 1992/1993, quando ocorreu um decréscimo, assistimos a aumentos 

cíclicos, provocando um aumento significativo no poder de investimento do 

ente público.  

 

B) No comparativo entre a receita corrente de 1990 e a de 2000, o município 

alcançou um incremento da ordem de 3724% aproximadamente, ou seja, 

aumentou quase 40 vezes. 

 

C) É evidente que o aumento das receitas correntes também traz um aumento 

das despesas correntes; tendo saído de US$ 958.910,00, para US$ 

28.039.951,00, um aumento aproximado de 2920%, ou quase 29 vezes.  

 

D) A realidade pontuada nos proporciona vislumbrar que o município teve 

condições de cumprir com seus compromissos assumidos até em outras 

gestões e também pode, em virtude dos incrementos orçamentários, investir 

em diversos programas voltados à melhoria da qualidade de vida dos seus 

moradores, pois os recursos se efetivaram, saíram de meros números 

orçamentários e se materializaram nas contas públicas.  

 

E) Com relação às receitas correntes e suas despesas, a tabela permite verificar 

que o município tem buscado manter um equilíbrio entre as entradas e as 

saídas e um percentual acentuado das suas despesas são de capital, o que 

significa que o ente público tem gasto recursos com obras de infra-estrutura 

                                                           
29 As despesas também podem ser de correntes ou de capital: a primeira é aquela realizada para o funcionamento 
e manutenção das entidades que compõem a administração pública; enquanto as despesas de capital são as 
realizadas a fim de criar novos bens que vão compor o patrimônio permanente da administração pública. 
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ou atividades que se materializam no espaço municipal, o que é muito 

positivo. 

 

 

 



 

 

107 

  

Tabela 23 - Síntese das Finanças Públicas de Lauro de Freitas 1990-2000 – EM US$ 

ANO Receitas 
correntes 

Despesas 
Correntes 

Resultados 
Correntes 

Receita de Capital Despesa de 
Capital 

Resultado Final 

1990  1.119.651,00 958.910,00 160.741,00 185.289,00 346.030,00 0,00 

1991  1.887.726,00 2.094.053,00 -206.327,00 445.716,00 787.208,00 -547.819,00 

1992  2.167.370,00 2.489.668,00 -322.298,00 757.369,00 2.951.535,00 -2.516.464,00 

1993  1.820.526,00 1.987.663,00 -167.137,00 409.988,00 663.623,00 -420.772,00 

1994  6.250.080,00 6.250.674,00 -594,00 550.724,00 1.268.834,00 -718.704,00 

1995  13.002.794,00 12.069.802,00 932.992,00 3.038.489,00 4.845.686,00 -874.205,00 

1996  16.971.059,00 18.384.246,00 -1.413.187,00 4.333.429,00 9.700.132,00 -6.779.890,00 

1997  20.886.714,00 17.582.063,00 3.304.651,00 1.617.546,00 6.838.153,00 -1.915.956,00 

1998  28.179.285,00 23.109.605,00 5.069.680,00 5.949.435,00 15.983.183,00 -4.964.068,00 

1999  34.264.865,00 26.389.307,00 7.875.558,00 2.145.744,00 15.406.293,00 -5.384.991,00 

2000  41.672.250,00 28.039.951,00 13.632.299,00 2.908.021,00 10.615.673,00 5.924.647,00 

Fonte:  Secretaria de Finanças da Prefeitura de Lauro de Freitas 
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4.3 – A cidade metropolitana e sua expansão urbana 

 

 Para entendermos a atual configuração quanto à estrutura e expansão da 

cidade de Lauro de Freitas, temos que considerar que seu espaço urbano é o 

resultado de diferentes ações que se justapõem ao longo do tempo. Sendo assim, a 

produção reflete a lógica geral de produção das cidades sob o capitalismo, 

provocando de forma geral configurações espaciais bastante desiguais.  

 Para Melazzo (1993), o crescimento territorial das cidades aparece como uma 

decorrência das decisões capitalistas de transformação do espaço urbano, onde a 

produção de novas áreas de ocupação se insere no contexto da transformação da 

especialidade urbana. Melazzo destaca esse ponto colocando a seguinte 

observação em um dos seus trabalhos: 

 

“...a expansão territorial urbana, mais que a expressão física da ocupação 
de novas áreas que passam a ser integradas ao ecúmeno urbano, constitui-
se uma variável fundamental para a compreensão do processo de 
estruturação intra-urbana por provocar modificação nas áreas disponíveis, 
mudanças nos preços relativos entre áreas e nos usos potenciais do solo 
urbano, bem como a alteração das acessibilidades no interior da cidade.” 
(MELAZZO, 1993 – p. 52). 

 

 Diante dessa constatação, trataremos da evolução urbana de Lauro de 

Freitas a partir da década de 70, por ocasião da abertura da BA-099 e da construção 

da Avenida Paralela, marcos essenciais para entendermos a dinâmica capitalista no 

centro da formatação histórica da cidade. 

 A cidade, por ocasião da construção das vias de acesso pontuadas acima, 

passou a ser observada pelos agentes imobiliários de outra forma. Naquele 

momento, a cidade de Salvador atravessava um excelente momento de crescimento 

imobiliário, com a construção de grandes empreendimentos comerciais e 

residenciais.  No segmento comercial destacamos o Shopping Iguatemi (o primeiro 

grande centro comercial da cidade), o Porto Seco de Pirajá, o Centro Comercial 

Iguatemi I e II, entre outros. No segmento residencial, foi lançado também com 

grande sucesso de vendas, um novo bairro denominado Caminho das Árvores e o 

loteamento Quinta dos Cardeais, ambos da empresa Empreendimentos Odebrecht 

Ltda., anteriormente denominada Empreendimentos Patrimoniais S.A.  

  Não obstante a realidade da RMS, as pesquisas realizadas em outras 

capitais metropolitanas apontavam que empreendimentos lançados numa 
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perspectiva ecológica e de lazer, longe das perturbações urbanas, vinham 

caminhando com imenso sucesso em outras capitais. Alphaville, em Barueri, cidade 

da RM de São Paulo e Retiro das Pedras, em Brumadinho, RM de Belo Horizonte 

eram a concretização dessa realidade; grandes condomínios, longe do sufoco e da 

perturbação dos grandes centros. Diante das realidades encontradas em cidades 

com importância nacional e com grande capacidade de influência sobre todo o país, 

o grupo Odebrecht lançou o primeiro grande marco imobiliário do litoral norte baiano, 

dentro da então pacata Lauro de Freitas. 

   

4.3.1 – Vilas do Atlântico 

 

 Incorporando áreas ainda rurais, o grupo Odebrecht, com a aprovação da 

prefeitura de Lauro de Freitas e da CONDER, viabilizou o projeto. No dia 22 de 

setembro de 1979, Vilas do Atlântico foi apresentado oficialmente ao público, com 

uma enorme festa e o plantio de 150 árvores para comemorar o acontecimento. 

Segundo noticiado em jornais e revistas da época, o fator localização teve um papel 

enorme no processo que se implantou no condomínio e posteriormente em toda a 

cidade. A primeira etapa do empreendimento, composta por 910 lotes, foi totalmente 

comercializada em 10 meses. Os subprodutos complementares existentes, como 

condomínios horizontais, tiveram uma comercialização de 72% no mesmo período. 

 Concomitantemente ao projeto Vilas do Atlântico, do outro lado da Avenida 

Santos Dumont (BA-099), a cidade assistiu também à implantação de um enorme 

condomínio horizontal - Encontro da Águas, também um grande sucesso de vendas. 

 O apelo pela vida na natureza e com o conforto da vida urbana começava a 

ser explorado em toda sua extensão pelo capital imobiliário, ávido por novas 

possibilidades de maximização de seus lucros. Tendo nascido dentro de uma 

paisagem exuberante, Vilas do Atlântico foi totalmente destinado à classe média 

alta. Segundo jornais da época, os lotes eram comercializados a partir de Cr$ 500,00 

(quinhentos Cruzeiros) o metro quadrado. Para termos uma idéia, o condomínio 

Encontro das Águas (foto 05), comercializava terrenos de 4000 mil m² por 400 mil, 

sendo então Cr$ 100,00 o m². Assim, Vilas era cinco (05) vezes mais caro. De 

qualquer forma, precisamos pontuar que, não obstante a localização diferenciada do 

Condomínio Vilas do Atlântico, o condomínio Encontro das Águas recebeu 

empreendimentos imobiliários (as residências construídas) de alto padrão, elevando 
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seu valor médio inúmeras vezes àquelas inicialmente investidas, tornando esse 

empreendimento um dos mais luxuosos condomínios de Lauro de Freitas e de toda 

a RMS. 

 Vilas do Atlântico foi originalmente concebido para ser um enorme 

condomínio. Atualmente, a própria população de Lauro de Freitas o confunde com 

um bairro. Possui três portarias de acesso, sendo que somente a portaria principal 

possui alguma estrutura de “segurança”. No nosso trabalho de pesquisa 

constatamos que alguns fatores ajudaram na configuração da realidade atual de 

Vilas do Atlântico: a) na implantação de todas as etapas de Vilas, como é conhecido 

pelos seus moradores, o condomínio somou mais de uma centena de ruas; b) sendo 

então um condomínio de tão grande porte, foi necessária a implantação de 

transporte público urbano para servir as pessoas que precisavam se deslocar em 

direção a Salvador e que também começavam a trabalhar naquele local; c) algumas 

ruas começaram a desenvolver atividades comerciais e de serviços. Colocados 

esses elementos, Vilas começou a adaptar-se aos novos tempos, com as portarias 

de segurança nos seus antigos lugares, mas não possuindo nenhuma função de 

controle sobre as pessoas e os carros que entram ou saem do condomínio.  

 

 

 
         Foto 05 - Portão de entrada do condomínio Encontro das Águas 

                        Fonte: Anderson Andrade Carige/dez/2006 
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 Com a chegada dos moradores, “Vilas” começou a desenvolver o comércio 

local; parte dele foi nascendo dentro do próprio condomínio, mais especificamente 

na Avenida Praia de Itapuãn (ver foto 06). Para atender as novas demandas, foi 

recebendo empreendimentos de todas as magnitudes: delicatessen, supermercados, 

colégios particulares, restaurantes, igrejas, cursos de informática, curso de línguas, 

locadoras, pousadas, flats, cafés, bares, cabeleireiro, imobiliária, consultório médico 

e odontológico, pets, entre outros empreendimentos. Atualmente, além de possuir 

um pequeno shopping center, inclusive com sala de cinema, ganhou a instalação de 

três faculdades: de Direito, de Administração e de Engenharia de Produção. 

 

 

 
                          Foto 06 - Centro comercial em Vilas do Atlântico 

                         Fonte: Anderson Andrade Carige – Mestrado/UFBA/2006 

 

 Não obstante a insegurança crescente em toda a RMS e a necessidade de 

portarias abertas, é possível encontrar dentro de Vilas do Atlântico, ruas com 

guaritas e cancelas, impedindo trânsito de pessoas estranhas, além de pequenos 

condomínios horizontais dentro da própria estrutura. 

   Vilas do Atlântico possui 03 (três) portarias: a partir da portaria principal 

entramos na Avenida Itapuan, indo em direção à orla, recortando o condomínio 

quase que totalmente, terminando na Avenida Praia de Copacabana, que corta o 

condomínio paralela ao oceano, tendo do outro lado o Rio Sapato, que teve sua 

origem na antiga lagoa do Sapato, cujas águas foram dragadas pelo extinto DNOCS, 
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a pedido da Base Aérea, no fim da década de 50, por razão do surto de malária 

causado pela insalubridade da área. Atualmente o rio Sapato é um exemplo de 

convívio ambiental inteligente entre o homem e a natureza. Podemos constatar esse 

manejo ambiental pela foto 07. 

 

 
                          Foto 07 - Rio Sapato dentro de Vilas do Atlântico 

                           Fonte: Anderson Andrade Carige/Mestrado/UFBA/2006 

 

 A partir da Avenida Praia de Copacabana, temos as ruas que dão acesso à 

praia. No final dessas ruas encontramos pequenas vielas ajardinadas, cuidadas por 

iniciativa dos moradores (ver foto 08), que dão acesso ao famoso calçadão de Vilas 

que, com o tempo, foi ganhando uma jardinagem muito especial, cenários do 

programa da MTV, cuidado pela iniciativa dos próprios moradores. Vejamos, na foto 

09, o calçadão de Vilas. 
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                       Foto 08 - Ligação para pedestre entre as vias carroçáveis e o calçadão. Vilas do Atlântico 

                          Fonte: Anderson Andrade Carige – Mestrado/UFBA/2006 

 

 

 

 
                               Foto 09 - Calçadão e Jardinagem na Praia de Vilas do Atlântico 

                              Fonte: Anderson Andrade Carige – Mestrado/UFBA/2006 

 

 A portaria nº 02 está na parte sul do condomínio, dando acesso ao bairro de 

Ipitanga; a portaria nº 03 fica na parte mais ao norte do condomínio, dando acesso 

ao bairro de Buraquinho, que atualmente assiste a um emaranhado de 

empreendimentos imobiliários para todos os bolsos e gêneros.  

 A praia de Vilas do Atlântico possui atualmente um número pequeno de 

barracas, sendo respeitada uma distância ideal para evitar a concentração em 
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determinado lugar da praia. Normalmente seus freqüentadores se dividem em 

barracas que naturalmente vão criando identidades. 

  A Barraca do Buraco da Velha é normalmente freqüentada por famílias com 

crianças pequenas que vêm de Salvador e de outras cidades metropolitanas 

vizinhas nos seus dias de folga; o maior atrativo é a existência de um emaranhado 

de piscinas naturais que aparecem na maré baixa, uma delas denominada Buraco 

da Velha, que identificava o lugar muito antes da chegada da barraca (ver foto 10). 

Com isso, a praia de Vilas do Atlântico se territorializa também nas suas barracas, 

através de freqüentadores específicos que ora são moradores do lugar, ora são 

turistas vindos de outras cidades, cada um para um canto específico da praia, aonde 

vão se identificando e desenvolvendo suas “tribos”. 

 Muitas atividades esportivas como “surf” são praticadas por assíduos 

freqüentadores, assim como atividades esportivas, atualmente presentes em todo o 

litoral brasileiro. 

 

 
                                     Foto 10 - Piscinas naturais na praia de Vilas do Atlântico nas imediações da 

      Barraca Buraco da Velha. 

                                     Fonte: Anderson Andrade Carige – Mestrado/UFBA/2006 

 

 

4.3.2 – Ipitanga 

 

 Diferentemente de Vilas do Atlântico, Ipitanga é um dos mais antigos 

loteamentos de Lauro de Freitas e acabou ganhando uma formatação menos 

organizada. A especulação imobiliária não se preocupou com a infra-estrutura, que 
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não é mais inteiramente de responsabilidade do Estado, criando um bairro que não 

possui condições básicas em todas as ruas, como vias carroçáveis asfaltadas, 

iluminação pública e orelhões (ver foto 12). Outros problemas sociais, também 

presentes na maioria das cidades do Brasil, se fazem presentes em Ipitanga; 

estamos falando de inúmeras invasões como a da Lagoa dos Patos (foto 11). Essa 

realidade criou verdadeiras aglomerações de pessoas, sem a mínima condição de 

moradia e sobrevivência. O poder público municipal, juntamente com a iniciativa 

privada, desenvolveu um trabalho contínuo, na tentativa de mudar essa realidade. 

Chama atenção a iniciativa de particulares, como a da Empresária Wânia Howard. 

Em 2001 ela começou a dar aulas de reforço a duas crianças da Invasão Lagoa dos 

Patos, no loteamento Ampliação da Praia de Ipitanga; em 2002 esse número passou 

para 40 crianças; em 2004 o número alcançava 91; atualmente esse número 

ultrapassa uma centena. Projetos assim ajudam a criar uma realidade mais humana 

em toda a cidade. Esse projeto vive basicamente de doações da iniciativa privada, 

mesmo que de alguma forma o poder público municipal tenha tentado ajudar com 

infra-estrutura e recursos financeiros. 

 

 

 
                                   Foto 11 - Casebre na invasão da Lagoa dos patos em Ipitanga 

                                  Fonte: Anderson Andrade Carige – Mestrado/UFBA/2006 
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                                  Foto 12 - Rua sem calçamento em Ipitanga, uma realidade bastante comum 

                                  Fonte: Anderson Andrade Carige – Mestrado/UFBA/2006. 

 

 

 Todo esse movimento em cima do uso do espaço residencial, comercial, de 

serviços, industrial e lazer, são ditados de forma muita precisa pelos agentes 

econômicos, principalmente no setor imobiliário. A junção dos agentes econômicos e 

do poder público não gerou espaços harmônicos na cidade; vem gerando ambientes 

urbanos desiguais. Na grande maioria das cidades no Estado da Bahia existe uma 

tendência em permanecer e agravar as disparidades. No entanto, é preciso 

incentivar a sociedade a se organizar, tomando posicionamento para o exercício de 

reivindicações em favor dos seus direitos e dos interesses comuns, pois os agentes 

com maior influência estão a todo o momento estabelecendo contatos com o poder 

público na tentativa de obter vantagens e manipular os destinos da espacialização 

da cidade. 

 

4.3.3 – Avenida Santos Dumont (Estrada do Coco) 

 

 Outro espaço intra-urbano destacado em Lauro de Freitas é a Avenida Santos 

Dumont, importante via de circulação de veículos e que, desde a sua inauguração, 

tornou-se uma área de especulação dos agentes imobiliários.  

 Nessa avenida existem duas histórias com relação ao seu processo de 

ocupação: uma antes e outra depois da criação da Avenida Paralela, ligando Lauro 

de Freitas a Salvador. Antes existia uma avenida com grandes chácaras, terrenos 
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pouco valorizados, um condomínio vertical da década de 70 e uma cidade com 

densidade populacional baixa (ver foto 16). 

 Com a inauguração da Avenida Paralela e da Estrada do Coco, a cidade 

tornou-se mais próxima de Salvador, as distâncias ficaram menores. Pessoas 

começaram a pensar em Lauro de Freitas como lugar possível de morar. A 

inauguração do Condomínio Encontro das Águas (ver foto 05 – p.115) foi impulso 

inicial para que outros empreendimentos também aportassem no mesmo município e 

ajudassem a construir uma outra espacialização funcional para a cidade.  

  Na tabela 24, temos um inventário imobiliário habitacional da Avenida Santos 

Dumont, levantado em trabalho de campo. Atualmente, a avenida conta com 08 

(oito) condomínios horizontais, 02 condomínios verticais, 27 terrenos baldios (sem 

construções) e 28 imóveis fechados (para alugar, para vender, ou simplesmente 

fechados). 

 

Tabela 24 - Inventário Imobiliário 

 habitacional da Avenida Santos Dumont 

Condomínios horizontais 8 

Condomínios Verticais 2 

Terrenos baldios 27 

Imóveis fechados 28 

                                                           Fonte: Trabalho de campo realizado em dez/2006 

 

 Na Tabela 25, encontra-se sistematizada a estrutura habitacional da Avenida 

Santos Dumont, que mesmo tratando-se de uma área eminentemente comercial, 

também se desenvolveram ali condomínios verticais e horizontais, entre outras 

modalidades habitacionais, caracterizando assim uma das funções que essa área 

vem adquirindo; uma área comercial em franca expansão e com grande peso 

econômico para a cidade. 

 O primeiro condomínio edificado foi o Cleriston de Andrade, como opção de 

moradia para trabalhadores com baixo poder aquisitivo (foto 13). Com o tempo, a 

cidade foi aperfeiçoando sua vocação condominial e a avenida foi dando espaço a 

inúmeros condomínios horizontais, alguns correspondendo a verdadeiros bairros, se 

observarmos a sua extensão. São 08 condomínios horizontais e 03 verticais. Os 

horizontais somam aproximadamente 781 residências, não estando incluídas as 
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residências do condomínio Encontro das Águas (um dos maiores). Em média os 

terrenos possuem uma metragem de 400m² e imóveis com 03 (três) quartos. 

 

Tabela 25 - Inventário dos condomínios na Estada do Coco /DEZ/2006 

Nome do 
condomínio 

modalidade residências nº quartos total de lotes 

Parque dos coqueiros horizontal 55 3 55 

Condomínio Vila Inglesa horizontal 98 3 100 

Condomínio Ecoville horizontal 39 3 107 

Condomínio Beira Rio horizontal 75 3 75 

Condomínio Vilas do Bosque horizontal 210 3 325 

Condomínio Encontro das 
Águas 

horizontal xxx xxx xxx 

Condomínio Jd. dos Pássaros horizontal 155 3 160 

Condomínio Jd. Botânico vertical 252 2 09 edifícios 

Cond. Cleriston de Andrade vertical xxx 2 06 edifícios 

Condomínio empresarial horizontal 8 280m² 08 empresas 

          Fonte: Trabalho de campo/Dez/2006 

          xxx – dados indisponíveis junto a administração do condomínio 

 

 

 Os condomínios horizontais possuem todo um cuidado urbanístico na sua 

concepção, mas como na quase totalidade da cidade, não possuem sistema de 

coleta de esgotos, tendo seus esgotos domésticos depositados em fossas sépticas, 

sem nenhum tipo de tratamento padronizado ou dentro de padrões modernos para 

essa modalidade de depósito de dejetos domésticos. 
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                       Foto 13 - Condomínio Cleriston de Andrade na Av. Santos Dumont 

                          Fonte: Anderson Andrade Carige Mestrado/UFBA/2006 

 

 

 Mesmo diante dessa problemática ambiental, estamos falando de espaços 

privilegiados, com uma enorme infra-estrutura urbana. São cuidados paisagísticos 

com relação à jardinagem, o próprio padrão das casas, possuem todas as vias 

carroçáveis asfaltadas, calçadas para pedestres, iluminação pública, sistema de 

segurança privado, não permitindo trânsito de pessoas não autorizadas. São 

“verdadeiros feudos”, concebidos para atender as pessoas que moram nesses 

espaços. Produto para responder a demanda de uma cidade imaginária, ou aquela 

cidade ideal, vendida pelos agentes imobiliários e enormemente explorada pelos 

veículos de comunicação. 

 Os condomínios verticais são em número de 03 (três). O mais antigo, 

Clériston de Andrade, foi concebido para atender uma demanda de trabalhadores 

com baixo poder aquisitivo. O condomínio Jd. Botânico (foto 14) foi pensado para 

atender famílias pequenas, de classe média. Um conjunto de 9 prédios com 8 

andares, perfazendo um total de 252 apartamentos de dois quartos, com uma área 

útil razoável. De construção relativamente nova, atualmente tem sido comercializado 

no valor de US$ 42.850,0030. 

 

                                                           
30 Cotação do dólar de R$ 2,10 em Dez/2006. 
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                            Foto 14 - Condomínio Jd. Botânico, na Av. Santos Dumont 

                           Fonte: Anderson Andrade Carige Mestrado/UFBA/2006 

 

 

4.4 – As áreas escolhidas pelo capital 

 

 Em virtude de alguns fatores como transporte, acesso fácil ao centro 

comercial e maior estrutura, alguns espaços intra-urbanos foram escolhidos pelos 

agentes imobiliários. Essas escolhas feitas em épocas diferentes, por grupos 

diferentes, forjaram uma cidade com padrões diversos e realidades difíceis de serem 

modificadas. De qualquer forma, parece-nos incontestável a especialização da 

cidade como refúgio, lugar de morar da classe média alta da RMS; são milhares de 

habitações uni-familiares já construídas, ora em condomínios horizontais, ora 

verticais, ora fora de condomínios. De qualquer forma, são números expressivos que 

ajudam a dar um outro rosto à cidade. Vejamos a evolução imobiliária que essa 

busca por novos espaços provocou em Lauro de Freitas durante toda a década de 

90 (ver a tabela 26).  
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Tabela 26 - Evolução imobiliária em Lauro de Freitas (1991/2000) 

                 

    Períodos       Total de imóveis        Imóveis/período           Crescimento 

    Jan./91                     38.323                          8301                                -   

    Jan./92                      40.540                            2217                             5,7%         

   Jan./93                       42.050                            1510                              3,7%      

   Jan./94                      42.900                             850                              2,0% 

   Jan./95                       43.500                              600                              1,3% 

   Jan./96                      44.123                             623                              1,4% 

   Jan./97                        44.500                              377                              0,9% 

   Jan./98                       45.040                              540                              1,2% 

   Jan./99                        46.870                           1830                             4,1% 

   Jan./00                        48.398                           1528                             3,3% 

 

Fonte: Cadastro Imobiliário da Secretaria de Finanças de Lauro de Freitas/2000 

 

 Entre janeiro de 1991 a janeiro de 2000 tivemos um incremento de 18.376 

novas residências. Se em janeiro de 1991 tínhamos 38.323, em relação a janeiro de 

2000 significa um aumento percentual de 47,81% em apenas uma década, o que 

podemos considerar quase o crescimento de uma meia cidade, dentro da cidade. 

 Claro, que uma análise mais aprofundada poderá nos mostrar fatores que 

contribuíram para a constituição dessa realidade. Segundo Melazzo (1993), a 

importância do fator localização pode ser visualizada através das diferenças 

existentes no interior da cidade com relação à existência de área dotada de infra-

estrutura urbana, equipamentos de uso coletivo, facilidades de transporte, presença 

de áreas verdes. No caso de Lauro de Freitas, a proximidade com o mar, ainda 

“despoluído”, ou ainda certo clima de cidade do interior, podem ser considerados 

atrativos na ocupação da cidade, ajudando a formatar uma especialização funcional 

residencial cada dia mais aparente na cidade. 

 É claro que o poder aquisitivo dos moradores é que vai determinar a 

localização de suas residências diante das características expressas no meio 

urbano, e que vão proporcionar diferentes configurações ao longo dos tempos e em 

diferentes lugares.  

 Uma questão a ser analisada no contexto da especialização funcional 

residência em Lauro de Freitas é o saneamento básico do município. Verificamos 
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nas ações do governo local, tentativa de equacionar questões ambientais 

importantes. Na tabela 27 encontra-se o andamento das ações do Estado na 

tentativa de solucionar esses problemas.  

 

Tabela 27 - Saneamento Básico em Lauro de Freitas 

 

Abastecimento de Água 1991 2000 
rede /geral 66,7 87,6 

poço/nascente na propriedade 22,5 8,8 
outra forma 10,8 3,6 

Proporção de Moradores por tipo de Instalação Sanitária   
Tipo de instalação sanitária   
rede geral de esgoto ou pluvial dado não disponível 39,7 

fosse séptica 41,4 30,7 
fossa rudimentar 30,5 18,4 

Vala 8,4 3,2 
rio, lago ou mar dado não disponível 3 

outro escoadouro 3 0,6 
não sabe que tipo de escoadouro 1,4 0 

não tem instalação sanitária 15,2 4,5 
Proporção de moradores por tipo de coleta de lixo   

Coleta de lixo   
coletado 58,6 88,9 

por serviço de limpeza 50,9 77,1 
por caçamba de coleta 7,7 11,8 

queimado (na propriedade) 13,2 3,8 
enterrado (na propriedade) 0,9 0,3 

Jogado 26,5 7,1 
em terreno baldio 25,5 7,7 
em rio, lado, mar 1 0,3 

outros 0,8  
       Fonte: IBGE - 1991/2000 

 

 Para enfrentar o aumento de 47,81% no número de residências, o governo 

local, junto com iniciativas do Estado e da União, conseguiu mudar a realidade do 

início da década de 1990, atingindo índices positivos.  

 Com relação ao abastecimento de água, a cidade passou a ofertar o serviço 

para 87,6% das residências, em contraposição aos 66,7% praticados em 1991. Com 

relação às propriedades abastecidas por poços ou nascente o número diminuiu de 

22,5% em 1991 para 8,8% em 2000, número aparentemente pequeno, mas que 

pode ser lido como um ganho para a sociedade, visto que os poços residenciais não 

possuem nenhum tipo de controle sobre a qualidade da água captada. Não 
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podemos esquecer que estamos falando de uma cidade com baixa captação de 

esgotos por rede geral.  

 Com relação à coleta de esgoto, segundo o IBGE o percentual que era de 

41,4%, em fossa séptica e 30,55% em rudimentar em 1991, diminuiu para 30,7% e 

18,4% respectivamente no ano 2000. Um melhora considerável, mas ainda é um 

número insatisfatório, se considerarmos o fato da cidade ser litorânea e abrigar uma 

enorme represa responsável por um percentual razoável do abastecimento da região 

metropolitana; isso sem contar com a contaminação do lençol freático que, 

dependendo da extensão e dos níveis de poluição, podem ser conseqüências 

irreversíveis. O número de residências sem instalação sanitária teve um decréscimo 

também acentuado, de 15,2% em 1991 para 4,5% em 2000. 

 Os números encontrados com relação ao saneamento básico referentes à 

coleta de lixo, passaram de 58,6% em 1991 para 88,9% em 2000. Contudo, no 

trabalho de campo constatamos, principalmente nos bairros mais afastados, que 

também com relação ao lixo, o capital escolhe alguns endereços em detrimento de 

outros e que a questão do aterro sanitário em Lauro de Freitas e em toda a RM de 

Salvador ainda está muito longe de ser resolvido por inúmeras questões sociais e 

interesses econômicos que permeiam esse tema, como a terceirização do serviço de 

coleta e o procedimento de armazenagem dos dejetos no próprio aterro.   

 Segundo alguns estudiosos da questão ambiental, na RMS a situação é 

delicada. Em Salvador, com a maior densidade demográfica e precário mercado de 

trabalho, essa situação é ainda mais aflorada por questões do uso do solo, entre o 

seu valor de uso e de troca. 

  Em Lauro de Freitas, a coleta de esgoto, a ocupação desordenada, o 

desmatamento predatório, o assoreamento de rios e córregos e as atividades 

industriais são os principais desafios a serem enfrentados pelas autoridades 

ambientais em busca de alternativas que possam equilibrar o crescimento e a 

qualidade de vida dos moradores. De forma não diversa, essa realidade é 

constatável em todas as outras cidades que compõem a RMS. Ainda em Lauro de 

Freitas, pensemos no escoamento de todo o esgoto doméstico e industrial; por 

questões ligadas às micro bacias, riachos poluídos em Itinga, Caji, Goró, Areia 

Branca, Picuaia que deságuam no Rio Joanes. Da mesma forma que o rio Ipitanga, 

que vem de outros municípios e se une no Encontro das Águas, descendo em 

direção à Praia de Buraquinho.  Em Lauro de Freitas, a corrente que se estabelece 
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é a norte-sul, as praias vizinhas de Vilas e Ipitanga também são atingidas pela 

poluição oriunda do Rio Joanes. Segundo a direção do departamento de Gestão 

ambiental de Lauro de Freitas, o rio Joanes, por passar em outros municípios como 

São Sebastião do Passé, São Francisco do Conde, Candeias, Dias D’Ávila, Simões 

Filho e Salvador, já chega à cidade com uma carga de poluição razoável. São 

pedreiras irregulares, criações agropecuárias, atividades agrícolas, esgotos 

sanitários, industriais, inseticidas, agrotóxicos, todas essas ocorrências resultando 

em uma água bastante comprometida. 

 Em entrevista com agentes públicos e privados podemos perceber um 

despertar para as questões sócio-ambientais da cidade, o que pode ser muito 

positivo. Em entrevista publicada no jornal A Tarde, percebemos uma preocupação 

real com a questão da gestão urbano-ambiental: “Estamos começando a ordenar o 

solo com disciplina, de modo a evitar que fatores sócio-econômicos levem pessoas a 

ocupar áreas de risco”31, mas infelizmente o que encontramos na gestão da cidade 

não se pauta por essas afirmações. 

 Esse mesmo diretor afirma na entrevista que os condomínios e indústrias só 

são liberados para construção com rígida avaliação da planta de esgotamento 

sanitário. Pois bem, por ocasião dos trabalhos finais de campo, visitamos o 

Condomínio Residencial Amsterdã, situado na Rua Santo Antônio, 1127 (acesso 

pela Estrada do Coco km 7,5, próximo ao terminal turístico de Portão). Conforme 

quadro exposto na entrada principal do condomínio, os órgãos gestores liberaram 

sua comercialização às margens do rio Joanes, com a construção, sem ao menos 

terem uma documentação legal sobre os procedimentos com relação ao 

esgotamento sanitário. Em entrevista aos corretores no local, verificamos que 

naquele condomínio, como na maioria de Lauro de Freitas, o esgotamento sanitário 

será feito por fossas sépticas individuais. Por isso, vale pontuar alguns fatos, como 

já havia colocado um gestor ambiental entrevistado anteriormente. 

 A veracidade desta realidade, dado à problemática do assunto, nos coloca 

realmente numa situação muito constrangedora, dado que a gestão ambiental 

existe, mas talvez não esteja desempenhando o papel que deveria. Esperamos estar 

errados, mas será que, em pleno século XXI, uma cidade com tantos investimentos 

imobiliários de alto padrão, formando um conjunto imobiliário invejável, pode “se dar 

                                                           
31 Sr. Cláudio Mascarenhas, Diretor do Órgão de Gestão Ambiental de Lauro de Freitas, entrevista concebida ao 
jornal A Tarde, por ocasião do aniversário da cidade em 2003. 
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ao luxo” de aprovar um condomínio com 174 lotes às margens de um importante rio, 

sem obrigar os incorporadores a uma solução mais próxima do desejável com 

relação à coleta de esgoto? A placa de vendas anuncia o sonho de uma vida em 

harmonia com o meio ambiente...  

 

4.4.1 – Lauro de Freitas e seus centros 

             

 Ao analisarmos o centro de Lauro de Freitas, precisamos entender as 

diferentes concepções que foram formuladas ao longo do tempo. Faz-se necessário 

perceber que cada período exprime particularidades de um processo histórico e que 

isso, então, vai concebendo novos centros e dando outras funções aos antigos. 

 Segundo Silva (2001), o centro da cidade, à medida que o tecido urbano se 

expande, vai sendo reestruturado, criando novos usos e assumindo novas formas. 

Silva ainda nos diz: 

 

“Com a aparência de novas localizações e desdobramentos, emergem os 
sub-centros que reproduzem as características do centro tradicional, que 
poderiam, de certa forma, atender aos consumos básicos dos moradores 
que se encontram mais distantes do centro e que também não possuem 
veículo próprio. Esses sub-centros e desdobramentos, contudo, serão 
desenvolvidos de acordo com o potencial de consumo, de forma pontual e 
diversificada, atendendo às necessidades, de acordo com a sua 
constituição e os atrativos de onde se instalam.” (SILVA, 2001 – p. 40). 

 

 Neste contexto, Lauro de Freitas se materializa basicamente em um centro e 

três sub-centros: o primeiro sub-centro corresponde à área antiga, localizada entre a 

Igreja Matriz e a Prefeitura. Lembra o centro da antiga cidade portuguesa, onde de 

um lado estava o poder divino - a Igreja, e do lado a Prefeitura, representando o 

poder dos homens. Nos arredores dessa área encontramos uma zona comercial 

relativamente importante, possuindo comércio de alimentos, vestuários e serviços 

voltados à população de baixa renda; a segunda área é o sub-centro de Itinga, 

localizado no bairro do mesmo nome, com inúmeras lojinhas (ver fotos 15 e 16) que 

servem de ponto de apoio com material de primeira necessidade, pequena lojas de 

roupas, alimentos e serviços, voltadas para uma população de baixa renda que se 

comunica muito mais com Salvador do que com o centro de Lauro de Freitas. Essa 

área é a mais populosa da cidade. Com isso, a quantidade de pessoas andando 
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pelas ruas é bastante superior à encontrada no sub-centro antigo. As próprias linhas 

de ônibus favorecem o intercâmbio com a capital baiana, visto que a grande maioria 

das linhas faz ligação com Salvador, não com o centro de Lauro de Freitas. Em 

alguns entrevistas com moradores foram relatadas visitas diárias ao centro comercial 

de Iguatemi e seu pouco contato com a área central de Lauro de Freitas. 

  

 

 
   Foto 15 - Praça principal de Itinga – Lauro de Freitas 

                        Fonte: Anderson Andrade Carige – Mestrado/UFBA/2006 

 

 

 
                       Foto 16 - Sub-centro de Itinga – Lauro de Freitas/Ba 

                                Fonte: Anderson Andrade Carige – Mestrado/UFBA/2006 
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 O terceiro sub-centro localiza-se na Avenida Luiz Tarquínio, área ainda em 

formação, e está localizado mais precisamente entre a Unime e o marco de entrada 

de Vilas do Atlântico, já quase no cruzamento com a Estrada do Coco. Esta área 

desenvolve algumas peculiaridades muito importantes para a configuração futura da 

cidade e da própria RMS. Um número acentuado de estabelecimentos educacionais, 

tanto de ensino fundamental e médio, como Universidades e Faculdades (ver 

tabelas 28 e 29). A Unime concentra aproximadamente 20 cursos de graduação e 30 

de pós-graduação “lato sensu”; a UniBahia possui 11 cursos de  graduação, 3 

especializações e 3 MBAs, e a Polifucs, nas imediações, também possui 6 cursos de 

graduação, 4 especializações e 7 MBAs. Esse sub-centro da cidade, com o passar 

dos anos, vem se tornando um centro de desenvolvimento do conhecimento, 

qualificando mais a população local, as populações das cidades vizinhas da RMS e 

até mesmo do interior do Estado. Uma nova especialização em serviços, 

qualificando a cidade de Lauro de Freitas dentro do contexto metropolitano. 

  

Tabela 28 - Número de Especializações e MBAs 

disponíveis em Lauro de Freitas/2006 

Institutos ESPECIALIZAÇÃO MBA 

UNIME 30 - 

POLIFUCS 4 7 

UNIBAHIA 3 3 

APÓIO 0 - 

FABAC 0 - 

Total 37 10 
Fonte: Trabalho de Campo realizado em Dez/2006 

   

 

 Não tenhamos dúvidas que essa cadeia produtiva já está impactando de 

forma positiva a economia da cidade e contribuirá ainda mais na gestão das 

realidades futuras. É uma oportunidade única de envolver milhares de pessoas em 

uma “empresa educativa”, aprimorando e absorvendo mão-de-obra local e da RMS.  
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Tabela 29 - Lista de cursos oferecidos pelos Institutos 

 em Lauro de Freitas/2006 

    
 

Institutos      

Faculdades UNIME POLIFUCS APÓIO UNIBAHIA FABAC 

Adm empresas           
Adm. Hab. Gestão Ambiental           

Adm. Hab. Gestão da Informação           
Adm. Hab. em Marketing           

Adm . Hab. Comércio Exterior           
Arquitetura e Urbanismo          

Ciências Biológicas           
Ciências Contábeis           

Ciências Econômicas          
Com. Social Hab. Marketing           

Com. Social Hab. Publicidade          
Com. Social Hab. Jornalismo           

Com. Social Hab. Rel. Públicas          
Direito           

Educação Física           
Eng.  da Produção Mecânica           

Engenharia de Telecomunicação           
Engenharia da Produção           
Farmácia e Bioquímica           

Fisioterapia            
Fonoaudiologia           

Letras/Port.Inglês           
Medicina Veterinária           

Normal superior           
Nutrição           

Odontologia           
Pedagogia          

Secretariado Trilíngüe           
Sistemas de Informação           

Turismo           
Turismo e Hotelaria           

Total de cursos 20 6 3 11 1 
  Fonte: Trabalho de Campo realizado em Dez/2006 

 

 

 Esse sub-centro também vem se especializando no comércio e serviços 

voltados à área da construção civil e interiores das residências. Embora se 

caracterize como um importante centro comercial e de desenvolvimento da 

informação, a Avenida Luiz Tarquínio ainda necessita de investimentos públicos em 
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infra-estrutura, principalmente nas suas calçadas, orelhões, faixa de pedestres e 

semáforo em lugares com cruzamentos perigosos. Vejamos a foto 17: 

 

 

 

 
                         Foto 17 - Falta de sinalização em diversos cruzamentos da Av. L. Tarquínio 

                        Fonte: Anderson Andrade Carige –Mestrado/UFBA/2006 

 

 

 Como podemos constatar na tabela 30, parte considerável da oferta de 

estabelecimentos comerciais e de serviços é voltada ao atendimento da população 

de classe média que tem se instalado na região. Também por essa Avenida, 

principal via de acesso ao Condomínio Vilas do Atlântico, são oferecidos 

basicamente produtos do comércio voltados à construção e decoração de interiores 

e exteriores dos imóveis, mercados e conveniências. Os condomínios comerciais 

possuem serviços de todas as espécies, chamando atenção a grande quantidade de 

clínicas médicas e odontológicas ligadas a diversas especialidades, facilitando a vida 

dos moradores da cidade, que anteriormente tinham que se deslocar até Salvador 

se precisassem fazer algum tratamento mais específico. 
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Tabela 30- Inventário de Investimentos 

 Privados na Avenida Luiz Tarquínio 

ESTABELECIMENTOS Nº DE UNIDADES 

Delicatessem 5 

Imobiliária 5 

Jardinagem 10 

Lanchonetes 10 

Locadora de vídeo 5 

Material de construção 14 

Móveis e decoração 11 

Mercadinho 11 

Galerias comerciais 3 

Condomínios comerciais 13 

Universidade/Faculdades 3 

Escolas 2 

Restaurantes 10 

Indústrias 9 

                                                         Fonte: Inventário realizado em Lauro de Freitas em 
           02.12.2006 

  

 

4.4.2 – O coração da cidade: Avenida Santos Dumont – “Estrada do Coco” 

  

 Trata-se de uma avenida que divide a Cidade ao meio, considerada o coração 

da cidade, cuja análise prescinde identificar os principais aspetos da dinâmica 

urbana. Este trabalho, com relação ao estudo dessa área, foi efetuado através de 

um inventário, instrumento fundamental ao trabalho de campo. 
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                                 Foto 18 - Estrada do Coco; as diversas funções se misturam na paisagem 

                                 Fonte: Anderson Andrade Carige Mestrado/UFBA/2006 

 

 

 São aproximadamente 12 km de extensão, começando na ponte sobre o Rio 

Ipitanga, cortando toda a cidade e terminando na ponte sobre o Rio Joanes. 

Avaliamos que a avenida, que recebeu investimentos em inúmeras lojas, possui um 

fluxo enorme de carros e de pedestres, mas possui apenas duas passarelas para 

pedestres e uma faixa de pedestre. Na foto 18 percebemos uma dimensão do fluxo 

que relatamos. 

 

 

 
                             Foto 19 - Primeiro centro comercial da Av. Santos Dumont 

                               Fonte: Anderson Andrade Carige - Mestrado/UFBA 
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 Como podemos constatar a partir das entrevistas realizadas com moradores e 

com as lideranças civis e políticas, desde o início a Avenida Santos Dumont 

começou a experimentar uma concentração comercial, o que é uma questão de 

localização geográfica. Com os investimentos na ampliação da Estrada do Coco e 

posteriormente com a abertura da Linha Verde, o fluxo de carros e pessoas tomou 

proporções antes nunca vistas. Esses fatores contribuíram para que Avenida Santos 

Dumont se transformasse em um entreposto comercial com especialização e 

sofisticação de oferta.  Na realidade, encontramos uma diversidade funcional que 

gradativamente vem especializando alguns segmentos. Com o passar dos anos, o 

comércio foi desenvolvendo centros comerciais simples e sofisticados (ver fotos 19 e 

20), abrigando diferentes lojas e criando novos empregos. 

 O inventário demonstrou que, apesar do grande fluxo econômico existente 

nesta avenida, o poder público não cuidou de aspectos importantes com relação à 

infra-estrutura para as pessoas que circulam por este lugar. Vejamos alguns 

números: com relação aos orelhões, existe aproximadamente um orelhão para cada 

km de avenida (ver tabela 30); com relação às árvores, o número é bastante 

pequeno, provocando um efeito paisagístico depreciativo. Verificamos, também, a 

existência de lugares proibitivos para pedestres, onde andar pode ser quase uma 

aventura (ver foto 21). 

 

 

 
                                Foto 20 - Shopping Estrada do Coco 

                  Fonte: Anderson Andrade Carige - Mestrado/UFBA  
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                                     Foto 21 - Pouco caso com pedestres na Estrada do Coco 

                                      Fonte: Anderson Andrade Carige - Mestrado/UFBA 

 

 

 

 

Tabela 31 - Inventário sócio-ambiental 

 da Avenida Santos Dumont 

Árvores 3 

Banca de Jornal 1 

Orelhões  13 

Passarelas 2 

Farol 1 

Faixa de Pedestre 0 

Ambulantes 4 

                                                                       Fonte: Trabalho de campo realizado 
                                                                                    em dezembro/2006 
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 Com relação ao inventário econômico da BA/099 (tabela 32, ou Avenida 

Santos Dumont, pontuamos o seguinte:  

 

a) é inegável que essa área tem se especializado em venda de produtos 

voltados à construção civil e acabamento de residências. Encontramos: 56 

estabelecimentos de material de construção, onde o público encontra desde 

pequenos blocos até material de acabamento para os mais finos padrões; 08 

madeireiras comercializando portas, batentes, madeiramento para telhados, 

com madeiras de alta qualidade, proporcionando aos seus clientes produtos 

para todos os tipos de consumidores; 22 lojas especializadas em produtos de 

jardinagem e piscina, oferecendo cadeiras, ornamentos em pedra, plantas 

ornamentais de diferentes procedências, mais um emaranhado de produtos 

para satisfazer todo o tipo de necessidade. O segmento de piscina e 

jardinagem tem conquistado clientes e oferecido seus serviços para toda a 

RMS. Constatamos um ambiente que vem se especializando nesse 

segmento, oferecendo produtos para a construção e adorno das casas, 

desenvolvendo na cidade uma especialização funcional em relação ao 

agrupamento de cidades que fazem parte da RMS e ao norte do Estado da 

Bahia, que também desloca-se para Lauro de Freitas para ter acesso a 

produtos básicos e também diferenciados; 

b) encontramos 44 estabelecimentos ligados ao segmento de móveis e 

decoração e 9 empreendimentos ligados a eletrodomésticos, normalmente 

grandes lojas (ver foto 22) filiais das existentes em Salvador, fazendo com 

que aconteça uma complementaridade com relação ao item anterior, só que 

desta vez relacionado com o interior das residências. A grande maioria dos 

estabelecimentos comerciais de móveis está ligada a produtos de alto valor 

agregado, voltados para a classe média e alta instaladas na cidade nos 

condomínios horizontais, diferentemente das grandes lojas de 

eletrodomésticos que se situam neste local em virtude de atratividade 

logística e custos de instalação.   

c) nesta mesma avenida concentram-se serviços voltados à área financeira e da 

saúde. Somam-se 10 agências bancárias (Banco do Brasil, Sudameris, 

Unibanco, entre outros) e 5 unidades de saúde entre  clínicas e hospitais 

(Hospital Unimed, Hospital Aeroporto e Hospital Menandro Jr.,entre outros). 
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Esse número de agências é expressivamente maior que o número encontrado 

em alguns bairros de Salvador com população mais expressiva que a cidade 

de Lauro de Freitas. Isso aponta a realidade da renda que, como já foi 

colocado em pontos anteriores, é expressiva se comparada com outras 

cidades da RMS.  

d) nessa realidade, voltada eminentemente para o comércio e os serviços, não 

poderíamos deixar de pontuar a grande quantidade de galerias encontradas, 

na maioria denominadas Shopping. Alguns são voltados para a decoração de 

interiores, outros realmente possuem características e porte de pequenos 

shoppings (como o Shopping Estrada do Coco e o Shopping Lauro de Freitas, 

de iniciativa do poder público municipal), na tentativa de proporcionar espaços 

menos dispendiosos a lojistas com baixo poder aquisitivo (ver foto 23). De 

qualquer forma, esses espaços são concebidos para o atendimento da classe 

média e alta que, tendo se mudado de outras localidades para Lauro de 

Freitas, demandam marcas e serviços especializados, diferentemente da 

maior parte da população.  
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Tabela 32 - Inventário de Atividades Econômicas  

na Avenida Santos Dumont (Estrada do Coco) 

                                       

ESTABELECIMENTOS Nº DE UNIDADES 

Agências Bancárias 10 

Jardinagem e Piscina 22 

Material de Construção e afins 56 

Móveis e decoração 44 

Posto de Gasolina 15 

Restaurantes 13 

Móveis e eletrodomésticos 9 

Madereira 8 

Comercio. Agropastoril 10 

Hospitais 5 

Revenda de Veículos 10 

Shoppings 7 

Locadora de autos 5 

Hiper-mercados 3 

Revenda de Motos 3 

Delicatessem 3 

Imobiliárias 3 

Lanchonete 2 

Farmácia 2 

Fábricas 4 

Hotel 1 

Comércio Geral 40* 

                                           Fonte: Trabalho de Campo – Dez/2006 

                                           * lojas e prestação de serviços com 01 unidade. 
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                          Foto 22 - Avenida Santos Dumont abriga inúmeras lojas de eletrodomésticos 
                    Foto: Anderson Andrade Carige – Mestrado/UFBA/2006 

 

   

 
                      Foto 23 - Administração Pública investe em ações de geração de renda 

                        Fonte: Anderson Andrade Carige – Mestrado/UFBA/2006 

    

 

4.4.3 – Verticalização entre as duas avenidas 

 

 Com o intenso processo de urbanização vivenciado em Lauro de Freitas 

desde a década de 1980, a cidade vivencia já há algum tempo, mais 
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especificamente a partir de 2006, um processo de verticalização em áreas 

eminentemente residenciais.  

 A maioria das áreas ainda disponíveis para a construção possui um custo por 

m² elevado, o que acaba sendo proibitivo para certo segmento dos agentes 

imobiliários. Consequentemente, a construção de condomínios verticais começa a 

tomar corpo. Segundo os agentes imobiliários deverão suprir a demanda por novas 

habitações, ainda presentes na cidade. Na realidade, a verticalização na cidade 

ainda é incipiente se compararmos com os condomínios horizontais. Contudo, 

segundo alguns agentes, essa situação deve ser bastante implementada com o 

passar dos anos, visto que a infra-estrutura locacional que a cidade possui e o 

“status” que a cidade criou para a classe média metropolitana, ainda ávida por uma 

vida aparentemente mais segura, longe da violência mais evidenciada em Salvador 

e em outras cidades da RMS.  

 Na figura 07 verificamos a peça publicitária do condomínio Residencial 

Morada das Mangueiras, no Jd. Aeroporto, um dos empreendimentos que estão 

sendo implantados nessa área, com dois ou três dormitórios. Esse condomínio 

possui 6000m² de área, constituído por um conjunto de duas torres, com 

apartamentos de dois e três dormitórios com 66m² e 77m² respectivamente, e uma 

área de lazer completa, com parque infantil, quadra poliesportiva, salão de jogos, 

sala de ginástica, pracinha, salão de festa, piscina e sauna, tudo como um clube 

privado. Vejamos um trecho do memorial publicitário, com o qual entendemos como 

se desenvolve a comunicação dos agentes com o público alvo para o qual o 

empreendimento foi planejado: “Dia perfeito para não sair de casa. O Morada das 

Mangueiras vai mudar seu estilo de vida. O condomínio fechado, de perfil único na 

região, cercado pela natureza e com uma infra-estrutura completa, voltada para o 

lazer e a prática de esportes. Tudo isso em um lugar privilegiado,  ao lado de Vilas 

do Atlântico, garantindo mais qualidade de vida para toda sua família e um ótimo 

retorno para quem investe na região que mais cresce na cidade.” 
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         Figura 07 – Vista parcial do condomínio Morada das Mangueiras 

                        Fonte: Peça Publicitária “Campos & Cordeiro Imóveis” Dez/2006 

 

 Através da peça publicitária, podemos perceber a forma que os agentes 

imobiliários utilizam para seduzir e se comunicar com aquele público específico para 

o qual se destina determinado produto. Ele promete mudar seu estilo de vida a partir 

de R$ 99.000,00 de investimento; para você, um empreendimento que tem um perfil 

único na região, dando idéia de exclusividade; para você que mora no caos urbano, 

venha morar cercado pela natureza, em um local privilegiado, próximo de uma área 

de alto padrão, como é conhecida Vilas do Atlântico, dando valor locacional que, 

somente por estar próximo daquele bairro, seu imóvel já possui outro valor, diverso 

do comum; por fim, investindo no local que mais cresce na cidade e, porque não 

pensar, na própria região metropolitana. 

 Pode-se constatar que esses empreendimentos estão surgindo para 

responder a uma “demanda existente”, segundo os agentes imobiliários. Deste 

modo, encontramos vizinha ao condomínio Morada das Mangueiras, a construção do 

condomínio Maré Cheia (verificar figura 08) com apartamentos de 2 e 1 dormitórios, 

voltados para famílias menores, mas sem esquecer todo o aparato de lazer presente 

no empreendimento que detalhamos anteriormente. Vale ressaltar que os 

empreendimentos visitados não possuíam nenhum tipo de financiamento junto aos 

organismos oficiais do governo federal, ficando ao futuro proprietário a necessidade 
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de buscar junto aos organismos financeiros alguma possibilidade de crédito, ou 

ainda, efetuar a aquisição a partir de recursos próprios.  

  

  

 
              Figura 08 - Fachada do Condomínio Maré Cheia/2006 

        Fonte: Peça publicitária “Maré Cheia” Dez/2006 

 

 

4.5 – O resgate de algumas constatações no desafio, porta a porta.  Medindo 

qualidade de vida e participação popular. 

 

 Por meio do estudo de alguns pontos específicos da cidade podemos 

visualizar as diferenças sócio-espaciais que se estabeleceram nos espaços 

geográficos anteriormente propostos, em termos de equipamentos urbanos, 

comércio e serviços oferecidos, e entendermos através dos seus moradores como 

se configura toda a essa estrutura. 

 Neste primeiro momento tentamos definir o perfil dos domicílios; escolhemos 

06 (seis) indicadores para estabelecer o perfil do entrevistado. Na figura 09 

encontra-se o perfil dos responsáveis dos domicílios entrevistados, segundo sua 

escolaridade. 
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Figura 09 - Escolaridade dos entrevistados na 
pesquisa na Cidade Metropolitana de Lauro de 

Freitas/2006.
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 Procuramos verificar também qual o lugar de origem dos entrevistados, visto 

que Lauro de Freitas é uma cidade muito jovem, com menos de 50 anos, e 

obtivemos essas informações, pontuadas na figura 10: 

 

Figura 10 - Procedência dos responsáveis pelos 
domicílios  pesquisados.
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 Podemos vislumbrar que um grande porcentual da população veio de outras 

cidades, além de residir ali há pouco tempo, o que cria aspectos diferentes com 

relação ao pertencimento da cidade.  
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 Com relação à etnia, encontramos a seguinte realidade: - 48% da população 

são brancos; - 28% se dizem morenos; - 18% relataram serem negros; - 4% 

amarelos e 2% índios. Com isso, podemos confirmar a miscigenação que compõe a 

nossa amostragem domiciliar. 

 Perguntados com relação ao número de moradores nas residências, 

encontramos a seguinte realidade: 

a) 26% dos domicílios com 3 pessoas; 

b) 34% dos domicílios com 4 pessoas; 

c) 18% com 5 pessoas; 

d) 15% com 6 pessoas; 

e) 7% com 7 pessoas ou mais; 

   

Com relação à situação do imóvel, na figura 11 encontramos a seguinte realidade: 

 

28%

40%

12% 16% 4%

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Figura 11 - Situação das Residências dos 
pesquisados na Cidade Metropolitana de Lauro 

de Freitas.

Próprios

Com finaciamento

Terrenos próprios,
construção financiada

Alugados

Emprestados, sem
ônus

 
                 Fonte: Trabalho de campo Dez/2006. 

 

 Com relação à idade dos chefes de família entrevistados encontramos a 

seguinte realidade: - 14% de 20 a 29 anos; - 38% de 30 a 39 anos; - 30%, de 40 a 

59 anos; - 18% de 60 a 69 anos.  

 Com esses dados obtidos, inferimos o seguinte perfil da nossa amostra: a) um 

grande porcentual tem o ensino médio completo, sendo que na amostragem total o 

percentual que possui curso superior completo é de 32%; b) nossa amostra é 

composta na sua grande maioria por indivíduos que têm procedência de outras 



 

 

143 

  

cidades, sendo que 48% vieram de Salvador, 19% de outras cidades do interior do 

próprio estado e somente 22% são nascidos em Lauro de Freitas; c) a maioria da 

amostra também é composta por domicílios formados por famílias pequenas, sendo 

que 60% possuem até 4 pessoas, 22% são de famílias compostas por 06 pessoas 

ou mais; d) 80% dos indivíduos residem em imóveis próprios e somente 20% moram 

em residências não próprias, alugadas ou emprestadas sem ônus; e) a maioria 

absoluta dos chefes de famílias pode ser considerada jovem, não tendo chegado 

nem à meia idade, sendo que 52% dos entrevistados possuem de 20 a 39 anos. 

Desta forma, temos uma visão geral de como essa amostragem foi composta, ou 

seja: chefes de família jovens, de classe média, com renda familiar razoável, se 

comparada com a grande maioria da população da região metropolitana (ver tabela 

11, do capítulo 03, conta-se renda média de R$ 977,50 em 200032. É a melhor renda 

média entre as 10 cidades que fazem parte do conjunto metropolitano); razoável 

escolaridade, oriundos de outras cidades. Segundo colocação da maioria, a 

mudança para Lauro de Freitas se deu pela “busca de melhores oportunidades, de 

uma vida tranqüila e de qualidade de vida”. 

 Na segunda etapa da pesquisa, procuramos analisar o olhar desses 

moradores sobre a infra-estrutura da cidade. O nosso olhar encontrou ruas e 

avenidas pavimentadas, com estrutura urbanizada (calçamento, arborização, 

iluminação, etc.). Investigamos os entrevistados sobre a infra-estrutura e obtivemos 

as seguintes colocações: - 42% avaliam a estrutura da área onde moram como boa; 

- 26% como ótima e o restante, 32%, como regular. 

 A partir daí, dividimos a abordagem em dois blocos: no primeiro, as 

interpelações são voltadas à área onde os entrevistados moram e a segunda, 

perguntas voltadas à contextualização da cidade de forma geral. No primeiro bloco 

de perguntas sobre a infra-estrutura da área onde moravam, os entrevistados 

podiam pontuar um (01) item sobre o qual esperavam melhorias na área da sua 

moradia. Ao final, tivemos 240 solicitações de melhoria da infra-estrutura voltadas 

para algumas demandas. Vejamos a tabulação do resultado na tabela 33: 

 

 

 

 

                                                           
32 Segundo o IBGE. 
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Tabela 33 - Solicitações de melhoria em infra-estrutura 

     em Lauro de Freitas/Dez2006 

 

Infra-estrutura Nº solicitações % de solicitações 

Asfalto 12 5.0 

Iluminação 36 15.0 

Transporte Público 6 2.5 

Ponto de ônibus 3 1.25 

Bancos 3 1.25 

Creches 6 2,5 

Escolas 6 2,5 

Segurança 30 12.5 

Coleta de Lixo 36 15.0 

Arborização 18 7.5 

Áreas de Lazer 18 7.5 

Saúde 54 22.5 

Outras 12 5.0 

total 240 100 
                                  Fonte: Trabalho de campo, dez/2006. 

 

 Observamos que os itens que apareceram como maior solicitação da 

melhoria relaciona-se com a saúde. Com o aprofundamento dos diálogos, 

entendemos que essa realidade coloca-se, não pelo ineficiente número de postos de 

saúde da cidade, mas, sobretudo, pelo número reduzido de leitos disponíveis nos 

hospitais e pela baixa complexidade das clínicas disponíveis para atendimento 

desses moradores. Outras duas solicitações também surgiram com um porcentual 

expressivo, conforme o quadro de melhoria de infra-estrutura, são elas: a coleta de 

lixo com 15% das solicitações e a iluminação das vias públicas com 15%. 

  Verificamos, quando da realização do trabalho de campo, que algumas ruas 

não tiveram sua coleta de lixo e varredura efetuada; conforme alguns entrevistados, 

essa situação acontece de forma sistematizada. Ainda com relação às solicitações, o 

item segurança obteve 12,5% das reclamações. O aprofundamento da pesquisa 

demonstrou que a insatisfação com relação a este item está ligada intimamente a 

dois fatores: primeiramente, a má localização dos postos policiais; e a segunda 

reclamação está ligada a não confiança na instituição da policia militar, tida como 

frágil e desorganizada.  

 Interpelados sobre os maiores problemas relativos à cidade como um todo, 

com apenas um assertiva a ser pontuada, obtivemos as seguintes respostas, 

conforme a tabela 34: 
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Tabela 34 - Principais problemas em Lauro de Freitas/2006, 

apontados pelo total dos entrevistados 

 

Qual o principal problema que afeta a região 
onde você mora? % 

Calçamento de ruas e calçadas 14  

Trânsito intenso 22  

Abastecimento de água 08  

Poluição sonora 18  

Não há lazer 04  

Custo de vida 22  

Não existe trabalho 14  

                   Fonte: Trabalho de campo – Dez/2006 

 

 Desta realidade, ponderamos as seguintes colocações: o custo de vida e 

trânsito intenso respectivamente, são os principais problemas apontados pela 

população entrevistada. A questão do trânsito intenso está ligada a um problema de 

gestão (estadual e municipal), no caso específico da (BA099), que corta a cidade e 

faz parte do nosso recorte de estudo; não depende somente do governo local para a 

resolução. A construção de uma marginal em um lado da pista poderia resolver o 

problema para o trânsito interno da cidade, prejudicado em virtude da movimentação 

de automóveis que somente cruzam a cidade. Também como problema que foge ao 

governo local está a questão do custo de vida (alimentos, vestuário, educação), 

intimamente ligada a questões de ordem da economia nacional. Outros problemas 

apontados na pesquisa, como as reclamações com a poluição sonora, o calçamento 

de ruas e o estado das calçadas, são questões que poderiam ser melhores 

equacionadas pelo poder local; ambas estão intimamente ligadas ao intenso tráfego 

e a importância que essas avenidas33 têm para a cidade, e no caso da Avenida 

Santos Dumont (BA099), representa para a RMS.  

                                                           
33  Avenida Fortaleza, Avenida Luiz Tarquínio, Avenida Santos Dumont (BA099) e Avenida Itapuãn, todas no 
nosso recorte de estudo. 
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Com relação ao mercado de trabalho, é uma problemática bastante evidente 

em todas as cidades na RMS. Talvez Lauro de Freitas não seja uma área onde o 

problema esteja muito acentuado, se compararmos com outras cidades da RMS. 

  No tocante à qualidade das ruas e dos calçamentos, enfrentamos questões 

de âmbitos estaduais e municipais: a administração da BA099 é de responsabilidade 

do governo estadual e a Avenida Santos Dumont pertence à  administração local; o 

problema é que ambas são a mesma via. Como superar isso, essa sobreposição de 

responsabilidades? Com relação à calçada para pedestres existe um enorme 

problema de desinformação e educação, pois os proprietários de imóveis relatam 

não saberem da sua responsabilidade sobre a conservação da mesma e os 

proprietários de veículos, que ao estacionarem sobre as calçadas, retiram do 

pedestre a sua liberdade de ir e vir de forma segura. Essa problemática, na 

realidade, está presente em diversos locais da cidade. A foto 24 registra a 

materialização da problemática na região central de Lauro de Freitas, demonstrando 

um desrespeito evidente.  

 Com relação ao item áreas de lazer, basicamente essa reivindicação 

aconteceu com os entrevistados das imediações da Avenida Fortaleza, em Itinga. 

Esse bairro é a área mais populosa da cidade, segundo dados da Prefeitura. Lá 

moram aproximadamente 70 mil habitantes, dos quase 141 mil estimados pelo IBGE 

em 2005, em Lauro de Freitas. Não obstante essa enorme população, é um bairro 

desprovido de inúmeros aspectos ligados à infra-estrutura. Na Avenida Fortaleza, 

em Itinga, encontram-se poucas áreas de lazer; na realidade, existem algumas 

pequenas praças (foto 25), enquanto que em outros bairros como a área central 

(foto 26) existe disponibilidade de áreas públicas e até parques temáticos. 
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                              Foto 24 - Veículos sobre a calçada na área central de LF 

                               Fonte: Anderson Andrade Carige - Mestrado/UFBA/2006 

 

 

 

 

  
                                Foto 25 - Praça Oscar Moreira, na Avenida Fortaleza, em Itinga 

                                Fonte: Anderson Andrade Carige – Mestrado/UFBA/2006 
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                              Foto 26 -  Parque infantil na área central de Lauro de Freitas 

                              Fonte: Anderson Andrade Carige – Mestrado/UFBA/2006 

 

 

 Em relação à problemática de infra-estrutura da cidade, obtivemos um 

diagnóstico de cada área em separado, de acordo com cada grupo de 60 

questionários, como já indicamos na metodologia. Na tabela 35 encontramos um 

resumo das respostas alcançadas.  

 Em habitação, 30% dos entrevistados da Avenida Fortaleza apontaram como 

pontos problemáticos do seu bairro o emprego, obtendo 36%; segurança pública foi 

apontada como problemática na área da Avenida Itapuan, com 38%; 28% dos 

entrevistados na Avenida Santos Dumont apontaram os meios de comunicação 

como problemáticos; a saúde voltou a apresentar-se com alto porcentual na Avenida 

Fortaleza, 18%. De forma geral, obtivemos dos entrevistados respostas que 

apontam para grande preocupação com relação a problemas estruturais da cidade 

como habitação, emprego e segurança pública. 
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Tabela 35- Principais problemas apontados na cidade de  

Lauro de Freitas, por área entrevistada/2006 

 

Habitação

Emprego

Segurança Pública

Estradas e meios de comunicação

Escolas e qualidade no ensino

Atendimento de saúde

Atividades culturais

Má vizinhança

Estrutura comercial

TOTAL

amostragem

Fortaleza Itapuan l.Tarquínio
Santos 
Dumont

30%            08%              14%             10%

36%            04%               12%             08%

04%            38%               30%             26%

-- 20%               18%             28%      

04%            08%               10%             06%

18%            04%                 6%             08%

-- 12%               10%             10% 

100%           100%              100%          100%  

60 60                   60              60

Fonte: Trabalho de campo dez/2006

Quais são os pontos mais
Problemáticos da cidade?

02%             04%                -- 04%

08%              02%               -- --

 

 

 No desenvolvimento da pesquisa, a todo o momento procuramos entender a 

visão de cada indivíduo sobre a cidade, sobre aquilo que ela tem de positivo e sobre 

o entendimento de cada um, no que se refere a meio ambiente e à qualidade de vida 

existente na cidade. Em perguntas abertas obtivemos a seguintes colocações: - 

sobre o meio ambiente da cidade: um percentual de 52% se referiu a meio ambiente 

como algo em que ela não está inserida, tal como a floresta, o parque, a praia, o rio, 

nunca como um conjunto onde ela se insere, como por exemplo, a cidade onde ela 

mora; - somente 26% apontaram o meio ambiente como um conjunto dos meios 

onde vivemos inclusive nossos bairros e nossa cidade; - o restante dos entrevistados 

deu respostas vagas. 

 No bloco de perguntas objetivando o entendimento da população sobre 

“qualidade de vida”, um porcentual de 36% respondeu que a qualidade de vida está 

com o dia a dia, numa relação com as coisas de forma abrangente (trabalho, cidade, 

casa, bairro); - 26% responderam que qualidade de vida se realiza quando podemos 

pensar em ter um trabalho e podemos construir um futuro melhor; - o restante (48%), 

respondeu de forma muito vaga, dando a entender que não tinha um entendimento 

mais objetivo sobre o conceito. 
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 Sobre as interpelações a respeito de meio ambiente e qualidade de vida, 

tiramos as seguintes conclusões: - no geral, o grupo não tem uma idéia objetiva 

sobre o meio ambiente, os conceitos ficam muito vagos; - com relação à qualidade 

de vida, as pontuações ou foram satisfatórias, ou demonstraram um parco 

entendimento do tema, muitas vezes dando a entender que boa parte dos 

entrevistados não conseguia olhar para si, como integrantes de uma realidade 

chamada bairro, dentro de uma realidade maior chamada cidade. Entendemos que o 

grupo pesquisado possui um entendimento pouco adequado sobre esses dois 

conceitos.  

  

4.5.1 – Qualidade de vida na área estudada 

 

 Na segunda parte da nossa pesquisa, procuramos entender junto aos 

moradores pesquisados, seu olhar em relação à sua casa, à sua residência, como 

eles viam o seu entorno, como eles avaliavam os serviços públicos disponíveis. Na 

tabela 36 resumimos o que identificamos na pesquisa. Vejamos: 

- 88% dos entrevistados moram em casas com água da rede pública, o restante 

ainda possui poços em casa;  

- 58% apontaram que o esgoto de suas casas está ligado na rede pública; essa 

informação não é muito precisa, porque a cidade ainda possui uma parte significativa 

de seus domicílios não atendidos. 

- 46% relataram que as ruas não possuem boca de lobo, o que provoca graves 

problemas nos período de chuva; 

- 36% relataram não ter conhecimento sobre qualquer programa de controle 

epidemiológico; 

- segundo o quadro, encontramos de forma geral uma boa estrutura no entorno dos 

domicílios entrevistados. 
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Tabela 36 - Serviços públicos nos domicílios dos entrevistados 

 

Qual serviço público você possui em casa? Possui % 

Água ligada em rede pública 88  

Energia elétrica 100  

Esgoto canalizado em rede pública 58  

Coleta de lixo 96  

Iluminação pública 96  

Ronda policial 84  

Transporte público próximo 80  

Parques ou praças próximas 60  

Ruas calçadas 85  

Boca de lobo (bueiro) 46  

Fiscalização de epidemias 36  

Rede de telefonia 86  

                          Fonte: Trabalho de campo, dez/2006. 

  

 Com base nessas informações, podemos vislumbrar alguns pontos 

importantes com relação à compreensão da relação das pessoas com a cidade, o 

entendimento delas com relação à qualidade de vida, suas esperanças voltadas 

para o futuro e a constatação, nessa amostragem, da situação dos moradores com 

relação a algumas deficiências encontradas, que não são poucas. 

          Também procuramos aprofundar na pesquisa a relação do envolvimento das 

“pessoas” de forma geral, com os rumos da cidade, para avaliarmos um certo 

“capital social” disponível. Um dos instrumentos muito utilizados pelos pesquisadores 

para avaliar a dotação de capital social é a participação dos moradores da cidade 

em associações voluntárias. A vitalidade da sociedade civil é constatada através da 

existência de uma rede de associações, com uma participação social. Assim, 

incluímos em nossa pesquisa questionamentos sobre a participação dos indivíduos 
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em associações e se essa participação se materializa de forma ativa. O resultado 

demonstrou participações heterogêneas em toda a amostragem. Vejamos na tabela 

35, como se desenvolve a participação dos moradores das áreas pesquisadas em 

relação a esse assunto. 

 Com relação à participação dos moradores (grupo amostral) em associações 

de diversos segmentos, encontramos um grupo social pouco atuante em 

associações que poderiam contribuir na gestão de uma realidade diversa. Na 

amostra, verificamos a seguinte realidade: - com participação nas associações do 

tipo religiosa encontramos a maior média percentual representada por 22% dos 

entrevistados, sendo que na amostragem isolada o maior porcentual ficou com a 

área da Avenida Fortaleza, em Itinga (32%); - com relação às associações de 

bairros, foram encontrados percentuais médios de 10,5%, sendo que a maior 

participação ficou com a área da Avenida Itapuan, em Vilas do Atlântico, seguido 

pelo conjunto de área da Avenida Fortaleza, em Itinga, com 12%; - com relação à 

participação em entidades profissionais destacamos a participação da área da 

Avenida Luiz Tarquínio, com 18% da amostragem. Podemos pontuar, também, uma 

razoável participação dos grupos pesquisados com relação às associações 

comerciais, ficando com uma média porcentual de 10%, destacando-se as áreas da 

Avenida Luiz Tarquínio e da Estrada do Coco, ambas com 16%.  

 Para ampliar o conhecimento da realidade exposta na tabela 37, procuramos 

aprofundar junto aos entrevistados a existência de conhecimento sobre alguns 

documentos ligados à gestão da cidade e ainda à legislação que os administradores 

utilizam em seus governos. Verificou-se o seguinte: não há por parte da sociedade, 

um conhecimento das condições e instrumentos de gestão e intervenção no espaço. 

Interrogados sobre o plano diretor, legislação urbana, legislação ambiental e estatuto 

da cidade, obtivemos as seguintes assertivas: 56% do total dos entrevistados já 

ouviram falar, mas não sabiam do que se tratava; 18% sabiam o que é o estatuto da 

cidade; 16% sabiam o que é o plano diretor e 10% não tinham nem ouvido falar, 

nem possuíam a menor noção sobre esses documentos. Essa realidade demonstra 

o não conhecimento e envolvimento, pelos entrevistados, do seu direito de conhecer 

o que está sendo realizado ou planejado na cidade e de intervir de forma coletiva. 

Sua forma de intervenção restringe-se à relação de cobrança por infra-estrutura 

básica. 
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Tabela 37 - Participação dos moradores em Associações 

 Voluntárias, por áreas de pesquisa 

 

TIPO DE ASSOCIAÇÃO

Igreja ou grupo religioso

Clube esportivo

Org. Artística

Associação de bairro

Associação comercial

Partido Político

Ent. de Proteção Ambiental

Entidade profissional

Cooperativa

Assoc. de Pais e Mestres

Maçonaria

Outras associações

Fortaleza Itapuan l.Tarquínio

Estrada
do

Coco

32%            22%               16%             18%

04%            36%               12%             14%

06%            10%                04%            2%

12%            18%               08%            4%      

2%              6%                 16%            16%

2%              4%                 8%              6%

2%               8%                 - -

- 12%               18%            08% 

4%               - 4%              -

20%           16%                18%           16%

- 2%                   2%              4%

2%             - 4%             -

Fonte: Trabalho de campo dez/2006  
     Obs.: Essas avenidas escolhidas possuem uma importância significativa para a cidade. 

 

 Essa realidade demonstra uma discreta participação dos moradores de Lauro 

de Freitas em associações que, direta ou indiretamente, influenciam na gestão da 

cidade. Contudo, o aprofundamento em outras questões, a fim de apontarmos a real 

existência de nível de participação, seria necessário para uma análise mais precisa 

da atual participação dos moradores de Lauro de Freitas no efetivo destino da 

cidade. 

 

 



 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

“...a produção do espaço significa muito mais que a capacidade 

de circular por um mundo espacialmente estruturado e pré-

ordenado. Significa também o direito a reelaborar as relações 

espaciais de forma a que o espaço deixe de ser um marco 

absoluto de ação e constitua um aspecto relativo e relacional 

mais maleável a vida social”.  

 

(HARVEY, 2000, p. 286) 
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CONCLUSÃO 
 

 Seria muita pretensão elaborar, no âmbito desta pesquisa, uma síntese 

interpretativa ou uma conclusão capaz de integrar todos os aspectos relevantes 

abordados no decorrer desse trabalho. Essa tarefa exigiria uma reflexão coletiva 

mais pontual, capaz de agregar um número maior de informações. No entanto, 

tornou-se possível indicar algumas constatações que nos permitem ter uma leitura, 

em linhas gerais, do recorte geográfico trabalhado e da proposta apontada desde o 

início deste trabalho. 

 Resgatando a hipótese inicial que questionava “o papel que as cidades 

metropolitanas brasileiras têm atingido ao longo das últimas décadas, sua 

importância incontestável no cenário sócio-econômico nacional, onde 

especializações funcionais são observadas, trazendo desenvolvimento e qualidade 

de vida aos seus moradores, e nesta perspectiva, a afirmativa que a cidade de Lauro 

de Freitas percorre esse mesmo caminho”, nos faz pensar em algumas questões 

que precisam ser esclarecidas: primeiramente, as questões políticas que estão 

envolvidas. Enquanto tínhamos regiões metropolitanas impostas pela União até 

1988, após a Constituição do mesmo ano a responsabilidade de gerar novos 

agrupamentos foi delegada aos governos estaduais, proporcionando uma melhor 

visão das necessidades, possibilitando assim uma gestão mais qualificada; num 

segundo momento, evidenciamos que esse arranjo também possui sua escala sócio-

econômica, dando sobre essas mesmas cidades um emaranhado de novas 

possibilidades, isso porque o capital produtivo não pede autorização ao poder 

político sobre suas escolhas espaciais, o capital simplesmente escolhe o lugar e se 

apropria dele. Sendo assim, torna-se impreterível a leitura do objeto conjugando-o a 

partir dessas duas realidades, ou seja, o aspecto político e sócio-econômico que 

está por trás da realidade metropolitana, permitindo-nos assim, alcançar uma leitura 

completa e significativa. 

 Tendo um entendimento da formação das regiões metropolitanas, a partir das 

cidades metropolitanas, e observando que o recorte político é inúmeras vezes 

suplantado pelo sócio-econômico, afirma-se a importância da cidade metropolitana 

enquanto “ente” federativo independente; enquanto cidade que, por questões 

pontuais, recebeu investimentos e desenvolveu um parque produtivo capaz de gerar 

recursos, sendo fonte de arrecadação de tributos pelo “Estado”. Na realidade, a 
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“cidade metropolitana”, como qualquer outra, pode desenvolver características 

impares, porque o “ser” ou o “fazer-se” metropolitana está inerente simplesmente a 

sua participação em um grupo de cidades, independente do tamanho desse grupo 

ou das funções e importância que ela venha desempenhar. 

  Não obstante as características de cada cidade metropolitana, sua 

importância no cenário brasileiro é incontestável. Algumas cidades chamam a 

atenção pela capacidade produtiva que desenvolveram, outras por especialização 

funcional, outras pela população que atraíram e outras ainda pela sua importância 

econômica, capazes de polarizar grandes regiões ou até mesmo o país. 

 No caso brasileiro especificamente, parte considerável das cidades 

metropolitanas abriga fatores de atração, ora pela força produtiva, ora por fatores 

geográficos. Essa força produtiva é responsável por quase 75% da receita tributária 

arrecadada pelos cofres públicos e por abrigar quase a metade da população do 

país.  

 Contudo, metropolitana ou não, a cidade brasileira passa por momentos 

difíceis. Torna-se essencial vislumbrarmos nossa realidade fática, aprimorando ainda 

mais nossa visão do objeto, onde a população brasileira, de forma geral, empobrece 

sem teto, sem terra, sem comida, sem água tratada, sem esgotamento sanitário, 

sem saúde e sem emprego. As cidades vão inchando e agonizando, massacradas 

pela violência crescente e por falta de recursos para a infra-estrutura urbana. Já 

totalizávamos 5.506 “cidades” em 2000; três quartos delas com menos de 20 mil 

habitantes e com pouquíssima viabilidade econômica.  Da mesma forma, nas 

regiões metropolitanas as cidades somam mais de 400, onde a pressão por falta de 

infra-estrutura é latente. 

 Não obstante a essa realidade, a cidade também sofre pela contradição do 

atual governo, que atuando com uma política de desenvolvimento para o país, 

desejando reduzir as desigualdades sociais, mantém ao mesmo tempo uma política 

macroeconômica que impede esse objetivo34, transferindo, como nunca se ouviu na 

História, os investimentos que poderiam ser destinados à saúde, saneamento, 

habitação e meio ambiente para o pagamento de encargos da dívida externa, 

                                                           
34 Pensemos que já em 2003, a dívida externa brasileira era de cerca de R$ 800 bilhões, em 1993 era de R$ 60 
bilhões, em 2003 o governo pagava R$ 130 bilhões somente com encargos da dívida. Em 2003, o recém criado 
Ministério das Cidades, apontava que o Brasil precisava de R$ 178 bilhões para resolver o déficit de Saneamento 
Ambiental de todo o país, em 20 anos. De 1994 a 2003, o Estado brasileiro pagou 750 bilhões em encargos dessa 
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deixando desamparados diversos setores essenciais na gestão e desenvolvimento 

das cidades. 

 Pensemos sobre Lauro de Freitas como um produto e como uma cidade 

produtora de movimentos inseridos no desenvolvimento das relações capitalistas de 

produção, não esquecendo que ela é resultado também da condução de um amplo 

processo social, que precisa absorver também aqueles que estão na periferia do 

sistema através de ações sociais eficazes que os transfira da sua condição 

periférica. 

  Assim, a cidade se reproduz viabilizando a reprodução do capital, 

considerando-se os processos de ampliação dos seus papéis de cidade na divisão 

territorial do trabalho. Quanto mais a cidade receber investimentos privados que 

ampliem seus recursos diretos35 e indiretos, e tanto mais ela detenha gestores 

públicos responsáveis para a administração de seu capital financeiro e social, mais 

ela poderá se consolidar, ao longo do tempo, como uma cidade que caminha para 

proporcionar qualidade de vida e esperança futura aos seus moradores. 

 Nosso referencial teórico-conceitual fundamentou-se nos pressupostos 

geográficos, ajudando-nos na análise subjetiva do tema e possibilitando o 

instrumental para o encaminhamento de toda a pesquisa objetiva. Nesta mesma 

perspectiva, a metodologia utilizada desenvolveu-se em estratégias como 

aprofundamento bibliográfico, observações estruturadas, pesquisa documental, 

aplicação de questionários e entrevistas junto aos agentes sociais e gestores da 

cidade, além de participação em inúmeras reuniões e encontros para 

aprofundamento do conhecimento do objeto.  

 Sendo assim, a análise desenvolvida nos proporcionou a seguinte visão de 

conjunto: as formações metropolitanas iniciaram-se em 1973; o Estado brasileiro, 

através da Lei Complementar nº14 do mesmo ano, institucionalizou as primeiras 

regiões metropolitanas brasileiras. Num primeiro instante, o tema não foi tratado de 

forma democrática, afinal, estávamos em plena ditadura militar. Contudo, foi dentro 

desse espírito que nasceu a primeira política metropolitana brasileira. Talvez por 

essa razão, o desenvolvimento da institucionalização das regiões metropolitanas no 

Brasil sempre seguiu às margens de todas as reflexões sobre política urbana, e até 

                                                                                                                                                                                     
divida. Enquanto isso, faltavam recursos para investimento em saúde, saneamento, Transporte, habitação e meio 
ambiente. 
35 Consideremos aqui, para exemplificar, recursos diretos os tributos advindos da produção da riqueza produzida 
na área da cidade, e recursos indiretos os empregos gerados para a formatação da planta produtiva da cidade. 
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hoje segue à margem das políticas territoriais. De qualquer forma, foi naquele 

período que as “entidades metropolitanas”36 viveram seu apogeu, com  apoio de 

financiamentos do Estado brasileiro, para colocarem em andamento inúmeros 

projetos de viabilização e melhor adequação das grandes aglomerações urbanas.  

 Não podemos perder de vista a existência de inúmeros problemas que 

precisam ser equacionados com relação a um aprofundamento das questões 

metropolitanas, dentre os quais como atuar na escala metropolitana, incidindo nas 

escalas inferiores (municipal, bairro e comunidade) e superiores (nacional e global) 

que também a definem. Como lidar com a multiplicidade dos tempos políticos de 

forma a canalizar esforços na melhoria do desempenho da qualidade de vida dessas 

enormes aglomerações urbanas, abrindo canais mediadores entre o Estado 

organizador dos espaços e os atores sociais mais vulneráveis à problemática 

urbana, onde a maioria das demandas se manifestam. Esses fatores precisam ser 

equacionados. Gradativamente verifica-se a abertura na condução das políticas, 

contudo, estamos longe de chegar a um ponto de equilíbrio mais próximo do 

desejado. 

 A partir da Constituição Federal de 1988, verificamos uma abertura de 

inúmeros canais em relação à descentralização de poderes e envolvimento mais 

expressivo de um número maior dos atores envolvidos nessas questões. 

 A passagem da competência na criação da região metropolitana para os 

Estados da Federação visou dar suporte legal para a formulação e gestão de 

políticas públicas e planejamento comum das áreas onde os poderes estaduais 

estavam mais próximos. Não obstante, se de um lado a Constituição Federal de 

1988 descentralizou a atribuição para a criação das regiões metropolitanas, por 

outro permitiu que as disputas pela atração de atividades econômicas e as questões 

voltadas ao desenvolvimento regional direcionassem a metropolização, deixando 

para segundo plano os problemas graves como o tratamento das questões sócio-

ambientais intra-urbanas das áreas efetivamente conturbadas, privilegiando e 

limitando o foco principal ao terreno político-institucional.   

 As metrópoles brasileiras, suas cidades metropolitanas e seu entorno, 

possuem enorme diversidade estrutural, difícil de quantificar ou mensurar. 

Desigualdades sociais existem em todas essas áreas, mas com especificidades 

                                                           
36 Autarquias, Empresas Públicas ou Secretarias que foram designadas para atuarem da gestão das Regiões 
Metropolitanas. 
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heterogêneas. O que identificamos como pobreza, nas cidades metropolitanas do 

sudeste e do sul, é diferente da realidade encontrada no norte e nordeste; estão 

ligados normalmente por deficiência de infra-estrutura das cidades e pela baixa 

quantidade de postos de trabalho. É perceptível que para os problemas 

metropolitanos não existem fórmulas prontas, realidades diferentes exigem formulas 

próprias para o enfrentamento dos problemas. 

 Verificamos com essa análise que as especificidades do espaço 

metropolitano decorrem do fato de que os elementos que o compõem (meio 

ecológico, infra-estrutura, sujeitos sociais) guardam uma interdependência estreita, 

cotidiana; nele as escalas de ocorrência de determinados fenômenos geográficos 

não encontram correspondência com os governos locais, implicando numa gestão 

diversa daquela que normalmente é praticada. De forma diversa, as cidades 

metropolitanas formam centralidades, especializam lugares, criam espaços 

segregados e estabelecem linhas preferenciais de circulação, consolidando 

complementaridades entre as cidades. Assim, os espaços são atingidos de forma 

desigual, reforçando a heterogeneidade, criando pequenos espaços com dinâmicas 

próprias, profundamente integrados e outros totalmente periféricos, isolados. 

 Percebemos uma Lauro de Freitas dividida em duas cidades: uma, eleita pelo 

capital imobiliário e, por isso, possuidora de razoável infra-estrutura pública; e uma 

outra marginalizada pelo capital, recebendo dos órgãos gestores o suficiente para 

não deixar de existir; uma cidade com boa estrutura comercial, com inúmeros 

shoppings, centros de compras, e uma outra, onde a informalidade toma forma 

através das pequenas barracas e do comércio de produtos básicos; uma cidade 

onde a preocupação com a estética das casas é a tônica principal, e uma outra onde 

o sonho parece estar longe, porque realidades simples como ventilação nos 

cômodos ou até mesmo água encanada não moram ali; uma cidade com renda 

elevada, onde os serviços estão presentes e uma outra, onde a renda passa bem 

próximo da linha da pobreza; uma cidade por onde trafegam muitos carros, e uma 

outra onde o precário transporte urbano é a única forma de locomoção; uma com 

excelentes colégios e faculdades e uma outra que não tem sequer professores 

razoavelmente remunerados para assistir aos alunos; uma, onde inúmeros 

condomínios se aglomeram, e uma outra onde as pessoas são aglomeradas em 

pequenas casas sem estrutura; por fim, uma cidade banhada por praias e  rios 

maravilhosos e uma outra onde o esgotamento sanitário não existe e as fontes de 



 

 

160 

  

água cristalina são destruídas pelo olhar desatento dos organismos que deveriam 

coibir esse tipo de ações. 

   Sobre a cidade metropolitana de Lauro de Freitas, recorte geográfico mais 

específico que essa pesquisa desenvolveu, pontuamos uma idéia balizadora. Essa 

idéia de segmentação ou especialização funcional37 da cidade, onde a mesma 

absorve os fatores locacionais e movimenta-se, como que indutivamente, para 

algumas especializações. A especialização funcional de lugares, regiões e cidades é 

muito comum de ser encontrada, principalmente nas Regiões Metropolitanas38. Na 

pesquisa, constatou-se que a Cidade Metropolitana de Lauro de Freitas torna-se 

funcionalmente voltada para três especializações: o comércio de materiais de 

construção civil, jardinagem e decoração de ambientes; a indústria da habitação em 

condomínios, voltada para classe média e alta; e a educação superior.  

 Os dois primeiros aspectos estão intimamente ligados, ou seja, no caso da 

Avenida Santos Dumont (onde desenvolvemos trabalho de campo), a especialização 

comercial na área da construção civil nasceu, em um primeiro momento, para 

abastecer a indústria da construção da própria cidade. Num segundo momento, foi 

impulsionado pela ampliação da Estrada do Coco e posteriormente da Linha Verde, 

constituindo-se um centro de compras para todas as praias que seguem, a partir de 

Lauro de Freitas, em direção ao litoral norte, que como a própria cidade, vivem ainda 

um período de construção civil, ajudando a constituir em Lauro de Freitas uma 

importante vitrine comercial, colaborando na geração de empregos de forma direta e 

indireta e ampliando a base de arrecadação de tributos municipais, estaduais e 

federais. 

 A segunda especialização surge numa realidade visível, que qualquer 

observador seria capaz de confirmar. Atualmente, a cidade possui mais de uma 

centena de empreendimentos imobiliários, condomínios horizontais, verdadeiros 

“feudos” de todos os tamanhos e para todos os tipos de consumidores. Essa 

realidade de construção contínua transfere para a cidade uma necessidade de infra-

estrutura, que há 30 anos atrás seria inimaginável para a pacata vila de veraneio 

turístico e produção rural para abastecer a cidade de Salvador, trazendo para a 

                                                           
37 Idéia desenvolvida por Milton Santos, entendendo a cidade na sua amplitude, como lugar da reprodução do 
capital e lócus social. 
38 Podemos citar aqui diversos exemplos como as ruas especializadas em determinados segmentos da RMSP, ou 
ainda cidades que desenvolvem bairros e serviços voltados para determinados segmentos como Águas de São 
Pedro, interior de São Paulo, ou ainda Alphavile, em Barueri, na RMSP. 
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gestão pública, necessidades contínuas de inferências, mas por outro lado, 

disponibilizando ao setor privado inúmeras oportunidades de empreendimentos.  

A terceira especialização está ligada ao setor terciário, da educação superior. 

No contexto metropolitano, contingentes históricos instituíram esses 

estabelecimentos sempre na capital baiana. Contudo, novas políticas educacionais 

estabelecidas pelo Governo Federal e a flexibilização de tributos proporcionada pelo 

poder municipal com relação ao ISS (Imposto sobre Serviços), criaram condições 

favoráveis a esses investimentos. Poderíamos avaliar aqui inúmeros aspectos 

positivos, como, por exemplo, o fato de se tratar de uma atividade não poluente, 

geradora de um fluxo de pessoas para a cidade, demandando novos pequenos 

serviços. Além desses aspectos observados, é uma atividade geradora de novos 

postos de trabalho, e pode, se bem conduzida, tornar-se um pólo de fomento de 

tecnologia e informação.  

 Em vista da realidade da cidade metropolitana de Lauro de Freitas, como 

“urbis” que se especializa em determinadas funções, poderíamos nos interrogar de 

que forma essa especialização funcional contribuiria para a melhoria da qualidade 

de vida de seus moradores? Uma resposta superficial apontaria, por exemplo, para a 

arrecadação tributária que aumentou em virtude desses novos empreendimentos; 

contudo, não seria uma resposta satisfatória. A questão é complexa, exigiria 

aprofundamentos em várias questões. Não obstante, é factível que o fortalecimento 

dessas especializações na cidade, através de apoio do poder público e de entidades 

privadas, através do entendimento dessa importância numa gestão conjunta, poderia 

ter como resultado a captação de novas iniciativas empresariais, linhas de crédito, 

ou seja, um fortalecimento da economia local, causando impacto na geração de 

renda da cidade, no consumo interno, na geração de novos postos de trabalho, na 

arrecadação.  

 O apoio de toda a cidade, como a melhor “gestão” de seu capital social, 

poderia fomentar, a longo prazo, o aparecimento e fortalecimento de um pólo 

tecnológico, tendo como conseqüência a criação de novas empresas, mais 

empregos, elevando a arrecadação de tributos entre outros fatores. Isso estimularia 

um círculo virtuoso de aspectos positivos. 

 É evidente que o aproveitamento da realidade que se instalou na cidade 

poderia ser extremamente benéfico na geração de qualidade de vida, pois, a médio 
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e longo prazo, esses fatores financiariam as necessidades de infra-estrutura, 

indispensáveis para a continuidade do desenvolvimento da cidade. 

 Essa é a cidade encontrada. “Maravilhosa” para alguns e pouco atenta para 

outros. Contudo, as mudanças estão acontecendo. As pessoas estão mudando, 

inúmeras ações conjuntas estão acontecendo, pois o capital social vai 

gradativamente se formando. A cidade que outrora fora mais desatenta vai mudando 

seu rosto, prolongando qualidade de vida para o outro lado da avenida. Avenida que 

antes servia de demarcação entre os que tinham e aqueles que nada tinham, e que 

hoje serve como lugar onde as mudanças podem ser conduzidas. E assim, nossa 

cidade, que nada era há algumas décadas vai sendo formada, moldada e 

consolidada por muitas mãos, atentas e desejosas de construir uma cidade que 

possa abrigar, de fato, todos aqueles que por ali passam e que ali desejam ficar. 

Desta maneira, ela vai resgatando a funções principais de cidade: ser espaço 

habitável ao ser humano e “propulsora de todos os seus sonhos”. 

 Para finalizarmos essa pesquisa, gostaríamos de terminar com palavras que 

ajudem a abrir uma perspectiva de continuidade do nosso trabalho, que não se 

esgota aqui, mas abre interrogações sobre esse tema fascinante que é o 

entendimento da realidade das nossas cidades metropolitanas. Lembremo-nos que 

a cidade torna-se não somente concentração populacional, onde habita a força do 

trabalho e o mercado consumidor, mas concentra os meios para a produção de 

mercadorias e re-produção da força de trabalho; é nelas que está contido o que de 

mais positivo o homem conseguiu criar nesses milhares de anos, por isso precisa 

cada vez mais ser entendida e cuidada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Marx costumava usar a Inglaterra para falar de seu país, a 
Alemanha, com cores sombrias. Eu sou um otimismo ao falar 
do meu país. O Brasil mudou muito e precisamos encarar o 
futuro com otimismo. É uma sociedade aberta por dentro e por 
fora.” 
 
(Fernando Henrique Cardoso) 
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