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INTRODUÇÃO 

O município de Simões Filho como participante da Região Metropolitana de Salvador 

– RMS vem apresentando um crescimento urbano importante, cuja dinâmica de produção 

do espaço local se reflete nas condições socioeconômicas da população desse centro 

urbano. Dentro deste contexto algumas questões surgem, tais como: Quais os fatores 

responsáveis pela produção do espaço urbano local? Quais as principais atividades 

econômicas existentes na cidade de Simões Filho? 

O presente trabalho tem como objeto a análise do espaço urbano de Simões 

Filho/BA, cuja finalidade é analisar sues espaços intra-urbanos, caracterizando as suas 

atividades econômicas. 

Esta pesquisa é parte integrante do Projeto "Estudos Sócioambientais em Áreas 

Urbanas" sediado no Laboratório de Estudos Ambientais e Gestão do Território – LEAGET 

que se analisa especialmente os espaços urbanos da RMS. 

METODOLOGIA 

O referencial teórico-metodológico desta pesquisa tem como base os estudos de 

Villaça (1998) sobre a dinâmica dos espaços intra-urbanos associado aos estudos de 

Cavalcanti (2001) sobre a análise e produção do espaço urbano onde buscamos associar 

aos estudos de Lage (1999) no desenvolvimento de uma linha metodológica que associe as 

questões urbanas com as de qualidade de vida. 

Como procedimentos metodológicos realizou-se num primeiro momento, o 

levantamento bibliográfico documental e cartográfico da área de estudo, buscando a sua 

contextualização nos estudos urbanos. A fase seguinte, compreendeu o trabalho empírico 

sobre as condições socioeconômicas da cidade. O levantamento dessas informações foi 

feito através de matrizes diretas de observações na comunidade e aplicação de questionário 

em entidades civis local. A análise de tais informações nos permitiu explicar a produção do 
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espaço urbano local, bem como identificar os principais espaços intra-urbanos bem como 

suas atividades econômicas. 

O ESPAÇO INTRA-URBANO DE SIMÕES FILHO 

A produção do espaço urbano, segundo Calvalcanti (2001), se dá através da ação de 

agentes que nele coabitam e que numa integração constante o modifica produzindo por 

conseguinte novos espaços. 

Neste cenário, a cidade é o lugar palco de vivência, nela ocorrem as diversas lutas 

sociais, é por assim dizer o lócus de surgimento dos movimentos sociais, por isso devemos 

pensá-la como um lugar que abriga a maioria esmagadora da população, havendo uma forte 

“conexão entre a produção desse lugar e a cultura das pessoas que nele vivem”. 

(CAVALCANTI, 2001) 

Para a autora o espaço se apresenta como uma produção. Produção esta que não 

se constitui apenas como uma produção social, mas sobretudo como a expressão de um 

modo de vida que está relacionado à cultura, a educação e ao ambiente. (CAVALCANTI, 

2001) 

A produção do espaço que também pode ser mais um nível de análise do urbano, se 

apresenta como uma contradição que une dialeticamente fenômenos distintos,como a 

industrialização e a urbanização. A autora salienta que a produção do urbano obedece a 

uma lógica de um modo de produção que requer a “aglomeração que tem o capital, e 

necessita, por outro lado, ocultar as contradições sociais” (idem, ibid), isso resulta portanto 

na produção de lugares diferenciados com classes e grupos sociais também diferenciados. 

Analisando o espaço sob a ótica da segregação,a cidade pode ser compreendida 

através da escala intra-urbana que se constitui como conjunto de relações que ocorrem 

dentro do espaço urbano. A segregação será, portanto, fundamental no processo de 

estruturação do espaço intra-urbano, o que dá ao intra-urbano uma condição de maior 

mobilidade podendo assim estruturar grandes áreas comerciais e de serviços. 

As especificidades do espaço intra-urbano 

Segundo Villaça (1998), a deficiência de visão sistêmica e a falta de articulação não têm 

permitido um maior avanço dos estudos sobre os espaços intra-urbanos sejam eles nas 

cidades brasileiras ou no âmbito mundial. Essa deficiência pode ser justificada pelo “receio” 

dos cientistas em desenvolver suas pesquisas dentro do novo paradigma proposto pela 

ciência do século XX (CAPRA, 1996). Esse receio foi mais sentido pelas ciências humanas 

e sociais, pois como o próprio Capra aponta: 
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As primeiras idéias anunciadas pelos biólogos durante a 

primeira metade do século XX ajudaram a dar à luz a um novo 

modo de pensar – o ‘pensamento sistêmico’- em termos de 

conexidade, de relações (...). A emergência do pensamento 

sistêmico representou uma profunda revolução na história do 

pensamento científico ocidental. (p. 40-41) 

À luz das idéias de Capra ousa-se então dizer que os escassos estudiosos dos 

espaços intra-urbano, especialmente no Brasil, sejam eles geógrafos, arquitetos, urbanistas 

ou qualquer que seja o profissional, em pleno século XXI ainda persistem em ignorar a 

totalidade das coisas (sejam sistemas vivos ou sistemas sociais), deixando a carência 

apontada por Villaça (idem, ibid) 

O termo intra-urbano é uma redundância, sendo usado apenas por questão de 

formalidade já que a “expressão estruturação urbana, reestruturação urbana e outras 

congêneres , só pode se referir ao intra-urbano”, sendo utilizado então para diferir a 

abordagem intra-urbana da regional, já que muitas são as confusões feitas nos estudos 

regionais e urbanos. 

Ao mostrar a importância de diferenciar o espaço intra-urbano do regional faz-se necessário 

apontar o que de fato os diferenciam. O espaço regional, segundo Villaça, sofre efeito das 

comunicações, enquanto o espaço intra-urbano “é estruturado fundamentalmente pelas 

condições de deslocamento do ser humano”, ou seja, este tipo de espaço está diretamente 

vinculado aos transportes, o que dá ao intra-urbano uma condição de maior mobilidade 

podendo assim estruturar grandes áreas comerciais e de serviços. 

Continuando na escala do intra-urbano, apresentar-se-á dois tipos de espaços, que 

segundo Villaça, compõem o intra-urbano: 

1) o espaço dos objetos em si – este tipo de espaço é obtido através das relações 

visuais ou por contato direto. Para exemplificar esse arranjo espacial, pensemos nas 

áreas comerciais que são formadas em determinadas áreas urbanas, ou então, nos 

serviços públicos ou privados que se concentram nos centros ou nas avenidas e ruas 

principais. 

2) o espaço da localização – nesse tipo de espaço intra-urbano a localização urbana 

aparece como tipo específico de localização, ou seja, este é o espaço onde os 

objetos são produzidos e consumidos. Os atributos principais à determinação deste 

tipo de espaço são a rede de infra-estrutura e a disponibilidade de transporte tanto 

no deslocamento de pessoas quanto de comunicação. Porém, o deslocamento do 

ser humano é que determinará a estruturação do espaço intra-urbano, já que é este 
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que se apresenta simultaneamente como portador de força de trabalho e como 

consumidor. 

Mediante a análise desses dois espaços da escala intra-urbana, podemos dizer que seu 

produto específico será as localizações, estando nelas embutidas as ruas, as praças e as 

próprias edificações, que são na realidade conseqüências das localizações. 

A DINÂMICA INTRA-URBANA DE SIMÕES FILHO 

Os fatores causais e as direções da expansão urbana 

A implantação do Centro Industrial de Aratu – CIA, na década de 1960, foi o fator 

preponderante para o crescimento urbano de Simões Filho. Com a consolidação da Região 

Metropolitana de Salvador - RMS houve uma ressignificação dos dez municípios dela 

integrantes, dentre eles Simões Filho. Essa ressignificação possibilitou uma maior 

integração entre os municípios da RMS e desta com as demais regiões econômicas 

baianas, isso intensificou os fluxos imigratórios em direção à Baía de Todos os Santos. Esse 

processo contribuiu significativamente para a expansão urbana de Simões Filho. 

Outro fator de influência expressiva neste processo de crescimento e expansão foi a 

implantação do Pólo Petroquímico de Camaçari – COPEC, no município de Camaçari, que 

em decorrência da sua proximidade territorial com Simões Filho, tornou-se inevitável a 

ocupação deste município por populações que laboravam naquele Complexo. É nesse 

contexto sócio-econômico, de meados da década de 1960 até a década de 1980, que 

Simões Filho vai constituindo sua expansão urbana, adquirindo formas e funções para os 

novos espaços produzidos nessa sua nova dinâmica territorial. 

É a partir da década de 70 que a expansão da área urbana de Simões Filho vai 

sendo mais visível, passando a tomar os sentidos Norte - tangenciando a rodovia BA 093, 

Leste - margeando a Rede Ferroviária Federal S.A. - R.F.F.S.A. - e Sul, bordejando a 

rodovia BR 324 nas proximidades do CIA (vide mapa). 

Nesse processo os principais agentes são o poder público municipal e os agentes 

imobiliários, onde o primeiro age mediante o desenvolvimento de políticas governamentais e 

o segundo movido pelo interesse do capital. Nessa estreita relação se realizou a 

implantação de conjuntos habitacionais, principalmente nos sentidos Norte e Leste da 

expansão urbana de Simões Filho (vide mapa). Não podemos esquecer também a 

autoconstrução da moradia que se apresenta de forma expressiva e é responsável pelas 

áreas informais produzidas no espaço urbano. 

Os espaços intra-urbanos da cidade Simões Filho 
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Partindo da noção de arranjo espacial dentro do espaço urbano, foram identificados 

no centro urbano de Simões Filho alguns espaços intra-urbanos: o Distrito Sede onde 

podemos identificar as principais ruas e avenidas concentrando comércio e serviços; o 

Núcleo Habitacional Rubens Costa (CIA 1) que tem também o comércio e os serviços além 

da área industrial representada pelo Centro Industrial de Aratu - CIA. Os demais espaços 

observados nessa escala urbana são destinados predominantemente às habitações, as 

quais irão se apresentar formais ou informais. Seguindo ainda abordagem intra-urbana, 

conforme Villaça (1998), algumas áreas aparecem como de segregação de classes sociais. 

As atividades econômicas de Simões Filho 

As atividades econômicas constituem o motor responsável pelo dinamismo da cidade de 

Simões Filho, dentre essas atividades se destacam o comércio e os serviços. 

O comércio 

Dentro deste contexto, as atividades comerciais têm boa representatividade, sendo 

responsáveis por um percentual significativo da arrecadação tributária do município e pela 

geração de 2 900 empregos diretos e aproximadamente 10 000 indiretos. Segundo o 

secretário de desenvolvimento econômico do município, o centro urbano de Simões Filho 

conta com cerca de 100 estabelecimentos comerciais, sendo que a maior parte deste 

quantitativo está representada pelo o comércio estes de comércio varejista. Esta modalidade 

está representada, principalmente, pelos calçados, eletrodomésticos, têxteis e materiais 

para construção civil (vide fotos 1-4). 
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Foto 1 .  Canal Jeans. Loja de confecções, representado um 

dos principais segmentos do comércio varejista da Cidade. 

Sede de Simões Filho, 2004. 
 

Foto 2 . Insinuant e. Loja de eletrodomésticos, representado 

um dos principais segmentos do comércio varejista da 

Cidade. Sede de Simões Filho, 2004.
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Foto 3.  Restaurante Sertão & Mar. Mais uma das formas 

varejistas do comércio local. Sede de Simões Filho. 2004. 

 

 

Foto 4 . Madeireira Império.  Loja de material para 

construção civil, outro  segmento varejista que se destaca 

na Cidade. Se de de Simões Filho, 2004.

 

É válido ressaltar que este tipo de comércio é o que mais se destaca em quantitativo 

de geração de empregos e renda à cidade (vide quadro 1). 

Com menor proporcionalidade o segmento atacadista se faz presente na cidade de 

Simões Filho voltando-se, principalmente, para a distribuição de produtos para panificação, 

cereais, autopeças, refrigerantes, água mineral e confecção íntima (vide fotos 5 – 7). 
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Quadro 1. Atividade comercial em Simões Filho 

 

DADOS DO COMÉRCIO 
LOCAL 

VAREJISTA ATACADISTA 

N° de estabelecimentos 100 25 

Média salarial R$ 280,00 R$ 280,00 

Empregos gerados 2 900 450 

Duração do emprego Permanente Permanente 

 

Fonte: Questionário aplicado à Associação Comercial e Industrial de Simões Filho – 

ACOSIF. Julho/2004. 

Foto 5.  Serv Peças. Representante do segmento atacadista. 

Sede de Simões Filho. 2004. 
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Foto 6.  Intimu’s. Distribuidor  roupas  íntimas.  Sede de 

Simões Filho. 2004. 

 

Os serviços 

Os serviços, de modo geral, constituem-se em mais um dos fatores responsáveis 

pela dinâmica intra-urbana da cidade de Simões Filho. Dentre aqueles observados 

destacam-se os serviços de saúde, de educação e agências bancárias. Na saúde 

predominam os investimentos privados com clínicas e consultórios médicos, oftálmicos e 

odontológicos, enquanto que na educação há predomínio da rede pública com diversas 

escolas de ensino médio e ensino fundamental. No que se refere às agências bancárias a 

cidade apresenta duas agências do Bradesco, uma do Banco do Brasil, uma do Itaú, uma do 

HSBC e uma da Caixa Econômica Federal (Vide quadro 2.). 

Os espaços de lazer que constituem mais uma variável de nossa observação, são 

representados pelas praças públicas Noemia Meireles e da Bíblia, no Distrito Sede e Praça 

do CIA 1, Sérgio Leite e Edson Almeida, no Núcleo Habitacional Rubens Costa; e por 

clubes: Juventude, Juventus e União, além da casa de show - CIA Point, no referido Núcleo 

Habitacional. No Distrito Sede, o único presente é o Seleto Social Clube. Em ambos os 

espaços há uma quadra poliesportiva pública. 

Quadro 2. Infra-estrutura urbana de Simões Filho 

 

SERVIÇOS TIPO/QTD. TOTAL 

Escolas Públicas 
Ensino 

fundamental 
Ensino Médio (02) 09 
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(07) 

Clínicas Geral (06) Oftálmica/Odontológica 

(02) 

07 

Agências 

bancárias 

Públicas (02) Privadas (04) 06 

Fonte: Observações de campo, 2004. 

O espaço e a comunidade 

As relações de produção de uma comunidade acaba por produzir diferenciados tipos 

de espaço geográfico. Na busca de sistematizar as relações da comunidade com o espaço 

em Simões Filho, buscamos analisar os dados dos setores censitários1 do IBGE (2000) que 

tem como variáveis os domicílios, a instrução, o número de pessoas residentes e o 

responsável pelo domicílio. Efetuando a análise dessas variáveis verificou-se que a maior 

parte dos domicílios de Simões Filho se encontra na área urbana e os particulares2 

predominam absolutamente sobre os coletivos. 

Os responsáveis por esses domicílios são em sua maioria alfabetizados e estão na faixa 

etária de 35 – 60 anos. Quanto o rendimento nominal mensal do responsável por domicílio, 

verifica-se que a média salarial varia de 2 – 8 salários mínimos. Assim podemos considerar 

essa população como de baixa renda. A população residente é em médias cinco pessoas 

por domicílio. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise efetuada revela a dinâmica da produção do espaço do centro urbano de 

Filho. Os pressupostos levantados sobre a expansão urbana foram confirmados 

caracterizando-se em alguns vetores ordenados pelo poder público. Nas áreas mais atuais, 

essa expansão configura-se desordenada, em decorrência da autoconstrução, com grandes 

áreas de ocupação informal convivendo com os formais. Os fatores responsáveis por esse 

crescimento urbano são o Centro Industrial de Aratu – CIA e o Complexo Petroquímico de 

Camaçari – COPEC. 

 A cidade apresenta uma diversidade de espaço intra-urbanos, cuja dinâmica é 

proporcionada pelo terceiro setor da economia, em especial as atividades comerciais e os 

                                                           
1 “O setor censitário é a menor unidade territorial, com limites físicos identificáveis em campo, com 
dimensão adequada à operação de pesquisas e cujo conjunto esgota a totalidade do Território 
Nacional, o que permite assegurar a plena cobertura do País.” (IBGE, 2003) 
 
2 Domicílio particular, quando o relacionamento entre seus ocupantes é ditado por laços de 

parentesco, de dependência doméstica ou por normas de convivência. 
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serviços de educação, de saúde e bancários, promovendo assim a fluidez do espaço urbano 

local. 

 As relações da comunidade com o espaço são marcadas pela predominância da 

população residindo na área urbana, ficando a zona rural como espaço de especulação ao 

crescimento urbano de local. 
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