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 O crescimento urbano nas cidades metropolitanas brasileiras é 

acompanhado por inúmeros problemas, principalmente ligados à ausência de 

políticas urbanas locais e a inexistência de políticas metropolitanas 

consistentes. Nem as cidades metropolitanas situadas nas regiões  em 

melhores situações econômicas em virtude da sua maior arrecadação 

tributária, essa realidade parece ser muito diversa. Tudo isso é evidenciada 

quando observamos os espaços apropriados e enxergamos  uma desigual 

distribuição na infra-estrutura, ajudando  a gerar uma segregação espacial, 

criando e disseminado bolsões de miséria, que outrora ocupavam somente as 

regiões mais periféricas das cidades e  atualmente fazem parte  dos espaços 

urbanos mais privilegiados, forjando, dia após dia, um imenso abismo entre a 

qualidade de vida dessa população excluída e os habitantes das áreas mais 

nobres.

 Contudo, a problemática da desordem é mais evidenciada nos 

agrupamentos metropolitanos do norte e nordeste, dado a uma série de 

acontecimentos históricos e a forma de organização política da sociedade, 

herdada dos coronéis e ainda muito impressa na sociedade de forma geral. 

Essa realidade, mas os equívocos e a improbidade na administração pública 

ajudam a configurar uma essa situação atual devassaladora. Um observador 

despercebido tem a impressão de que não falamos de uma mesma cidade, 

mas sim, de um arquipélago de ilhas de prosperidade, envolvidas por um mar 

de miséria, que normalmente têm início com poucas invasões, e 

gradativamente vai tomando volumes sem proporções, fora do controle do 

estado.

 Nessa perspectiva, procuramos nesse trabalho averiguar a evolução e 

as contradições existentes no cerne das políticas gestoras das cidades 
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metropolitanas brasileiras e suas respectivas RM’s, aprofundando, contudo,  a 

RM de Salvador com ênfase na cidade metropolitana de Lauro de Freitas. 

 Para sua execução fizemos levantamento bibliográfico sobre o tema e  

confrontamos com os dados primários e secundários colhidos junto aos 

principais órgãos governamentais, além de pesquisa de campo já em 

andamento sobre a RM de Salvador, nosso laboratório de pesquisa, durante 

alguns anos.

As regiões metropolitanas brasileiras

 O desenvolvimento do Estado Brasileiro, no  contexto da administração 

pública, apresentou em 8 de junho de 1973, a  Lei complementar nº 14, na qual 

instituiu normas fundamentais para a articulação  dos princípios relativos aos 

sistema de gestão dos serviços público para as 8 (oito) primeiras regiões 

metropolitanas brasileiras ( São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, 

Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza). Em 1974 entrou em vigor a Lei 

Complementar nº 20, integrando a região metropolitana do Rio de Janeiro ao 

grupo. Segundo MAGLIO(2006), nascido com o caráter centralizador e 

autoritário, o sistema de gestão das questões metropolitanas torno-se ineficaz 

ao longo do tempo. Contudo, foi através dele que nasceram as políticas 

públicas relacionadas ao uso do solo metropolitano a proteção de recursos 

hídricos.

 Com a Constituição de 1988, a competência para instituição de novas 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, dentro de seus 

territórios,  foi transferida para cada estado, tendo como requisitos básicos para 

qualquer uma das modalidades ressaltadas,  a existência de um agrupamento 

de municípios limítrofes; o desejo de integração e organização desses 

municípios, na forma de unidade regional, para o planejamento e a execução 

de funções tipicamente públicas de interesse comum e por fim a edição, por 

parte do Estado, de uma Lei Complementar instituindo a criação. 

 Nesse sentido  MAGLIO(2006)3 afirma que:  
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“Se por um lado a Constituição Federal descentralizou a atribuição pela criação das 

  regiões metropolitanas, por outro permitiu que as disputas pela atração de atividades 

  econômicas  e as questões de desenvolvimento regional direcionassem a  

  metropolização, limitando-a ao terreno  político-institucional e mantendo em 

  segundo plano o tratamento dos graves problemas  socioambientais intra-urbanos das 

  áreas efetivamente conurbadas.” (MAGLIO, 2006, P.103) 

 Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, os Estados 

trataram de criar novas regiões metropolitanas, e segundo a EMPLASA(2003) 

o Brasil conta com 26 regiões metropolitanas e três Regiões Integradas de 

Desenvolvimento (Rides), constituindo dessa forma 29 espaços metropolitanos. 

Essa última forma de organização e de competência da União. Vejamos o 

quadro (01) como atualmente esta espacializado as RM’s e as Rides no Brasil. 

Quadro (01) RM’s e Rides no Brasil. 



No artº. 154 encontramos os princípios constitucionais relativos a essa 

nova modalidade de gestão das funções, incluindo desta forma a organização e 

execução das funções públicas de interesse comum e a promoção do 

planejamento regional. Desta forma, segundo o próprio artigo:

 “ o estado criará mediante lei complementar, para cada unidade regional,  um  conselho 

  de caráter normativo e deliberativo, bem como disporá sobre a  organização e articulação, 

  a coordenação e, conforme o caso, a fusão de entidade ou órgãos públicos atuantes na 

  região, assegurada,  nestes e naquele, a participação paritária do conjunto dos  

  municípios, com relação ao estado”.(Constituição Federal, artº154) 

Para o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - o Brasil 

possui 26 Regiões Metropolitanas (RM), reconhecidas por lei e nelas 

concentram-se 34% da população brasileira e 84% da população urbana. Em 

apenas 11, das 26 RMs, habita um terço da população do país e 78% da 

população moradora de favela. O déficit habitacional nestas 11 regiões é de 

2.192.296 domicílios, segundo Ermínia Maricato4, secretária-executiva do 

Ministério das Cidades. 

  Nesse sentido, todas as regiões metropolitanas possuem problemas 

semelhantes, mas as dimensões tomam proporções diversas que precisam ser 

diferentemente analisadas. 

 Na realidade, além de programas federais, voltados ao combate dos 

principais problemas localizados nas regiões metropolitanas, existem 

programas estadual e municipal e cada Região Metropolitana do Brasil conta 

com a importante ajuda de entidades que cuidam da gestão metropolitana, 

normalmente atrelada aos governos estaduais. Na Bahia, por exemplo, é a 

Conder(Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana de 

Salvador), no estado de Minas Gerais são a Ceme/FJP - Centro de Estudos 

Municipais e Metropolitanos da Fundação João Pinheiro - e a Secretaria de 

Planejamento e Coordenação Geral do Estado de Minas Gerais (Seplan). A 

Secretaria Extraordinária de Obras e Programas Especiais (Seope) auxilia na 

cidade do Rio de Janeiro enquanto em São Paulo atuam a Empresa Paulista 

de Planejamento Metropolitano (Emplasa), a Agência Metropolitana da Baixada 
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Santista (Agem) e a Secretaria de Economia e Planejamento. No Paraná, a 

responsabilidade é da (Comec) - Coordenação da Região Metropolitana de 

Curitiba.

Sem uma política urbana voltada para esse enorme contingente, a 

região metropolitana cresce de forma desordenada e torna-se um barril de 

violência, desemprego, segregação e extrema pobreza. Mas o que leva 

milhares de pessoas a estas cidades? O desenvolvimento industrial e o avanço 

tecnológico dos meios de transporte e das comunicações podem ser indicados 

como alguns dos motivos. 

Cidades e  cidades metropolitanas brasileiras 

Já há alguns séculos, a cidade era sinônimo da civilização. Ela era o 

lugar da “urbanidade”, qualidade normalmente ligada às classes dominantes. 

Mas foi somente a partir do início do século XIX, depois da invenção da 

tradição “clássica”, que a cidade (Atenas e Roma) tornou-se igualmente o lugar 

do nascimento do cidadão. Segundo Topolov (1991) Weber nos anos de 1910 

desenvolve a representação da cidade como berço da democracia, servindo 

como ponto de partida para numerosas produções científicas a respeito da 

cidade. Nessa perspectiva, a cidade que deu origem ao indivíduo e ás  

instituições políticas modernas, tornou-se também o lugar emblemático da 

dissolução do elo social. 

 Colocando nessa perspectiva, podemos dizer que as cidades constituem  

o auge da capacidade do homem em causar modificações ou novas 

construções sócio-ambientais, pois sendo uma combinação de território e 

população, agregam em um só espaço, componentes complexos e plurais, de  

naturezas física, econômica, social e cultural. 

  A cidade construída ao longo da história sobre os ideais da Polis grega, 

é o ponto máximo das relações sociais. Segundo Carlos (1992), a cidade é o 

instrumento de subjugação do homem às necessidades de reprodução do 

capital; onde o homem se coloca capturado pelas necessidades de consumir e 

lazer, desta forma, possuindo uma gigantesca capacidade de interferir em 

todos os ecossistemas. Entretanto, o processo de urbanização, através do 

tempo, e mais especificamente nos movimentos contemporâneos, não 



demonstrou aptidão para construir um modelo renovador, capaz de melhorar a 

qualidade de vida dos habitantes da cidade. Independente do seu tamanho em 

superfície, do número de habitantes, e da região onde ela esta situada, os 

problemas sócio-ambientais vem atingindo enorme relevância.

Dessa forma, entendemos a cidade como um palco privilegiado das lutas 

de classes, verificando como o motor propulsor de todo o processo as 

contradições e os conflitos inerentes aos diferentes pontos de vistas dos seus 

habitantes, que se transforma, dia a dia, em busca de um equilíbrio, que nem 

sempre é atingido. 

 As pesquisas realizadas na Geografia Urbana, nos últimos anos, 

utilizaram como objeto de estudos preferenciais as cidades de médio porte e as 

cidades metropolitanas. Por serem mais complexas, não só com relação às 

funções que desempenham, mas também pela sua estrutura social, 

organização interna, e dinâmica espacial. Contudo, a complexidade das 

regiões metropolitanas  e das cidades que a compõem tem suscitado 

problemas específicos de grande visibilidade que precisam ser melhor 

compreendidos, o que justifica a concentração de esforços e reflexões em 

torno delas, neste caso mais especificamente da cidade metropolitana de Lauro 

de Freitas, situado na RM de Salvador. 

 Apesar de muitas realidades encontradas nas cidades estarem na 

contramão da História, gradativamente assistindo a movimentos contrários a 

essa realidade, que impulsionam gradativamente o surgimento de outros 

caminhos. Reflexões estão sendo produzidas sobre a cidade e necessidades 

estão sendo redimensionadas; documentos como o “Tratado por Cidades e 

Povoados Justos, Democráticos e Sustentáveis” do Fórum Global paralelo à 

Rio-92; a “Carta de Aalborg” da Conferência Européia sobre Cidades 

Sustentáveis em 1994; a “ Agenda Habitat” da Conferência Habitat II de 

Istambul, Turquia em 1996; a “Carta Mundial pelo Direito à Cidade” do Fórum 

Social Mundial de Porto Alegre em 2003 vão apontando para possibilidades de 

transformações gradativas, gerando quem sabe cidades mais justas.

Esses movimentos vão se desdobrando em ações concretas em 

diversas partes do mundo. No Brasil já encontramos tentativas de novas 

leituras sobre a cidade, sobre o seu planejamento e sua gestão. Um marco 

essencial desse caminho, a percorrer, foi à promulgação do Estatuto da cidade, 



em junho de 2001, desembocando no exercício obrigatório do Plano Diretor5.

Ainda dentro das mudanças encontradas no estado brasileiro, um outro marco 

foi a criação do Ministério das Cidades,  ou seja, duas tentativas palpáveis e 

objetivas da administração pública, no aperfeiçoamento do Planejamento 

Público em relação aos centros urbanos.

Para SILVA(2003),  a sociedade brasileira vem incorporando a 

discussão em torno do Estatuto da Cidade, reacendendo o desejo coletivo do 

direito a cidade, expressado em práticas e ações de mobilização, na busca 

insistente pelo direito de viver dignamente, fazendo da cidade um território justo 

e democrático. Ainda segundo CARLOS(2003) o Estatuto da cidade  é 

fundamental  no processo de resgate da unidade das nossas cidades, gerando 

novas configurações capazes de permitir o fortalecimento da identidade e da 

cultural local, desta forma contribuindo para um desenvolvimento econômico 

responsável, capaz de contribuir com ações não geradora de exclusão de parte 

significativa da população. 

 Desta forma, podemos dizer que o Estado brasileiro vem passando por 

um período de normatização de seu território, instrumentalizando a  gestão 

local, através do Estatuto da cidade,  que se desdobrou em outras diretrizes 

como o Plano Diretor, obrigatório para as cidades com mais de 20.000 mil 

habitantes. No âmbito estadual, também com a CF/1988 implantou-se uma 

autonomia para a gestão regional,  através de agrupamento de municípios, 

com  a formação de novas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões.

 A necessidade do ordenamento urbano, observada as especificidades 

das cidades metropolitanas, não é recente, em 1980 seu conjunto somava 119 

unidades; em 2000, o total de cidades metropolitanas alcançou o número de 

413, onde vivem um pouco mais de 68 milhões de habitantes. 

As cidades metropolitanas nordestinas. 

5 Documentos básico para a gestão territorial da cidade. 



As sete regiões metropolitanas nordestinas e as duas Rides (Região 

Integrada de Desenvolvimento) foram sendo instituídas nas últimas décadas e 

atualmente possuem um número de 114 cidades que foram sendo integradas 

ao longo do tempo. A institucionalização da Ride veio suprir uma lacuna 

deixada pela instituição das RM’s, na medida em que estas se circunscrevem 

somente a um estado da federação. No momento em que se configurou uma 

região com interesses e problemas comuns envolvendo espaços de mais de 

um estado da federação, o modelo então vigente não se mostrou adequado, 

tendo necessidade de criação de novos dispositivos, por parte do Governo 

Federal, para suprir essas necessidades. Atualmente as cidades 

metropolitanas, em suas respectiva RM’S, no nordeste, estão distribuídas da 

seguinte forma: Região Metropolitana de São Luis possui 4 cidades com 

1.070.0886 habitantes, sendo, desta forma o menor agrupamento de cidades; a 

RM de Recife é composta por 14 cidades totalizando 3.337.5657 habitantes,  o 

maior conjunto de cidades e a maior população; a RM de Natal possui 8 

cidades, totalizando 1.098.2738 hab.; a RM de Maceió possui 11 cidades com 

989.1829 hab.; a RM Fortaleza é composta por 13 cidades com 2.984.68910, a 

RM de Salvador com um número de 10 cidades com 3.021.57211 hab.; a RM de 

João Pessoa esta integrada por 09 cidades com proximadamente 1.008.19812,

hab. A Ride Petrolina/Juazeiro é composta de 08 cidades com 

aproximadamente 565.87713 habitantes, e finalmente a Ride de Teresina, com 

13 cidades, totalizando 1.008.19814 habitantes. Desta forma, segundo o IBGE, 

a população da RM’s e as Rides do nordeste alcançam uma população de  

14.075.444 hab. Vejamos agora, na figura (02) a localização das RM’s e das 

Rides da região Nordeste.
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Quadro (02) – RM’s  da Região Nordeste do Brasil 

 A formação de um conjunto 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, estamos diante de problemas gravíssimos, talvez não tão 

exacerbados em outras regiões metropolitanas do país. Problemas como os 

baixos índices de saneamento básico; a habitação, tanto com relação a 

ineficiência do número de moradias, como a qualidade da habitabilidade15 de 

parte considerável das construções não somente das periferias, como também 

em áreas consideradas centrais16; os baixos índices de formação acadêmica, 

um mercado de trabalho pequeno se considerado a população e uma baixo 

índice de arrecadação tributária são ingredientes já muito difíceis de serem 

equacionados na tentativa da gestão de uma cidade que proporcione aos seus 

habitantes qualidade de vida e possibilidade de desenvolvimento. Esse 

15 Denominamos falta de habitabilidade nas residências, moradias com alto grau de insalubridade, onde os 

cômodos não possuem ventilação, iluminação necessários, além de possuírem  um alto grau de umidade 

relacionado com o clima;  não possuírem acesso adequado para 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 
16 Realidade encontrada em Salvador e outras cidades metropolitanas do seu entorno como exemplo. 



conjunto de problemas encontrados em quase todas as cidades metropolitanas 

do nordeste, de forma muito aflorada, nos faz refletir se os caminhos tomados 

até agora, realmente são aqueles que necessariamente precisariam continuar a 

serem  percorridos.

 Segundo LOPES(1995)  as especificidades do espaço metropolitano 

decorre do fato de que os elementos que o compõe, (meio ecológico, infra-

estrutura, sujeitos sociais) guardarem uma interdependência estreita, cotidiana; 

nele as escalas de ocorrência de determinados fenômenos geográficos não 

encontram correspondência com os governos locais, implicando dessa forma 

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, desta forma 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 existe grandes 

incrementos nos cofres públicos, diminuindo dessa forma as possibilidades de 

financiamentos  de ações dos governos locais, que tem responsabilidade direta 

sobre esses espaços. Essa realidade vai gerando um cotidiano locacional 

perverso, onde o Estado precisa intervir como mediador, na tentativa que essas 

realidades desiguais desacelerem.    

 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) 

As cidades metropolitanas da RM de Salvador 

 Criada pela Lei Federal 1973,  compreende uma área de  2.339 Km² de 

extensão, localiza-se na faixa litorânea do Estado da Bahia, ente as 



coordenadas geográficas Meridianos 38° e 39° WG, e Paralelos 12° e 13° Sul. 

Com duas representações geomorfológicas distintas, continental e insular, a 

RM situa-se em um conjunto paisagístico  excepcional, repleto de acidentes 

geográficos com: a Baía de Todos os Santos, composta de algumas ilhas, e 

península, em cuja extremidade se localiza a capital do Estado.

 A RM de Salvador limita-se ao norte com os municípios de Mata de São 

João e São Sebastião do Passe; a oeste com o município 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 que a totalidade da Baía de Todos 

os Santos, importante estuário natural do Estado e 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. 

 A RM de Salvador é composta por nove cidades metropolitanas, mais a 

capital do Estado, possuindo segundo o IBGE/2000 a seguinte desempenho 

demográfico: Camaçari 161.727 hab; 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 hab.  Diversos aspectos chamam a 

atenção desse conjunto de cidades. Talvez a heterogeneidade seja o fator que 

mais ressalte  aos olhos. De qualquer forma, encontramos também fatores que 

são homogêneos, principalmente ligados a falta de infra-estrutura como  

saneamento básico (a coleta de esgoto em parte considerável das cidades e 

um exemplo);  além da falta de habitação, que quando encontrada, não possui 

as condições básicas de habitabilidade, não oferecendo aos seus moradores 

condições de vida adequada. Além desses fatores, cabe ressaltar que parte 

dessas moradias está em área de rico, devido ao relevo acidentado encontrado 

na região.  No quadro (03) encontramos uma visão da distribuição espacial da 

RM’s de Salvador. 



Quadro (03) – RM de Salvador e suas cidades metropolitanas.  

A cidade metropolitana de Lauro de Freitas e sua  funções. 

Segundo estudos realizados pela CONDER/197717, durante a década de 

50 e 60, portanto, durante os anos da emancipação do distrito de Ipitanga para 

o município de Lauro de Freitas, o município desempenhava uma função 

residencial e de produção de cocos e hortaliças, destinadas basicamente ao 

atendimento do consumo da população de Salvador.  Nesse período, 

encontramos manchas urbanas em formação em área específicas na orla 

marítima, como Buraquinho e Ipitanga voltada para veraneio, e duas outras 

manchas urbanas, propriamente o núcleo da cidade, nos arredores da base 

aérea e mais ao norte, com certa proximidade do rio Joanes, o outro núcleo 

urbano denominado Portão.

  Na década de 70 o município sofreu algumas alterações importantes 

que ajudam ao entendimento da sua atual configuração: primeiramente o 

desmembramento de uma grande área onde estão situados o então Aeroporto 

2 de Julho, atual Deputado Luiz Eduardo Magalhães e a Base Aérea, passando 

17 Relatório preliminar do  município de Lauro de Freitas, 1977 – CONDER/BAHIA 



desta forma de 93 Km² para 59,91Km². Um segundo acontecimento foi a 

abertura da estrada do coco – BA 099, inicialmente para atendimento da 

indústria Tibrás, localizada em Camaçari; um terceiro acontecimento, talvez o 

mais importante para que Lauro de Freitas ganhasse visibilidade dentro do 

contexto metropolitano, foi a construção da Avenida Paralela, ligado 

definitivamente a cidade  à região do Iguatemi, o mais importante centro 

comercial da Capital, que estava sendo incrementado naquele mesmo período.

A Avenida Paralela então foi um importante instrumento para a história 

de Lauro de Freitas, pois  será essa rápida forma de ligação da cidade com a 

capital do Estado que deu ás suas paradisíacas paisagens a possibilidade de 

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

virtude de poupanças ocasionadas  pelo boom de desenvolvimento que a 

região vinha sofrendo, foi capaz de investir em um sonho, que primeiramente 

seria para momentos de lazer, mas que ao logo dos anos, em virtude de novos 

conceitos da vida moderna, se tornara domicilio com ânimo definitivo. Esse 

veículo de ligação vai propiciar um intenso processo de apropriação do seu 

espaço urbano, como apontam alguns estudos. Foi um movimento de 

expansão generalizado que ocorreu em diversas áreas da costa litorânea 

brasileira em virtude de novos arranjos da indústria imobiliária para a 

reprodução de seu capital. 

 SANTOS(1994c) 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.

Na sua dinâmica, esse movimento direcionou de forma irreversível, 

grandes fluxos imobiliários em direção ao litoral norte do Estado. Assim, Lauro 

de Freitas, sem sombra de dúvidas, 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.  Ainda nesse momento,  

paralelamente a esse boom imobiliário, a cidade também desempenhará a 

função de cidade-dormitório para uma parcela da população de baixa renda, o 

que será o embrião de alguns bairros que fazem parte da atual configuração da 

cidade.



 Esse conjunto de acontecimentos impulsionou, deu fôlego aos 

empreendimentos imobiliários no município, provocando uma elevação, sem 

precedentes, de suas terras e expulsaram gradativamente  uma importante 

produção avícola, responsável pelo abastecimento de um percentual 

significativo da RM de Salvador. Claro, além de inúmeras outras pessoas 

envolvidas com outros tipos de atividades. De qualquer forma, ressaltamos que 

nesse mesmo período, o município também possuía atividades agropecuárias, 

mas, muito pelo contrário, nunca desenvolveu uma produção que pudesse ser 

traduzida em grandes volumes ou que chegasse a possuir um certo peso no 

contexto estadual.  

 Desta forma, o surto de loteamentos em sua área impulsionou  de forma 

significativa as atividades comerciais, até então incipientes, e a  de serviços, 

dada a realidade, que até meados da década de 70,  a cidade nem possuía 

sequer uma agência bancária. Desta forma, em um 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.  

 Também na década de 70, mas propriamente em 1973 foi criado o “Pólo 

Industrial do Município”, pelo decreto municipal nº140/73 de 10.07.73, 

localizado ás margens da BA-099 ou Avenida Santos Dumond.

 Criada pela Lei 1.753 de 27 de julho de 1962, a cidade metropolitana de 

Lauro de Freitas limita-se ao norte com os municípios de Simões Filho e 

Camaçari, ao sul e oeste com os municípios de Salvador e Simões Filho e a 

leste com o oceano Atlântico.  Antes da sua emancipação, fazia parte do 

Distrito de Ipitanga, Salvador. 

Especializações locacionais. 

A dinâmica de ocupação do capital, na cidade de Lauro de Freitas, veio 

sendo impulsionado, desde o final da década de 1970, por modelos ditados 

pelos grandes centros, que por sua vez, estão mais interligados ao capital 

globalizado, que impunha critérios e normas para o surgimento de novos 

produtos, normalmente  formas, organização  e estilo de vida aplicáveis em 

qualquer parte do globo. 



 Desta forma, neste trabalho, ainda em fase de conclusão apontamos 

três grandes especializações locacionais18 que vem se desenvolvendo em 

Lauro de Freitas: a) central de abastecimento da construção civil e decoração 

de interiores; b) centenas de condomínio fechado horizontais para classe 

média e alta da população da RM de Salvador ; c) núcleo de serviços de ensino 

superior.

 A primeira especialização de Lauro de Freitas percorreu o seguinte 

caminho. Com a construção da  Estrada do Coco19, ligando Lauro de Freitas ao 

Município de Mata São João20, na década de 1980, e posteriormente com a 

construção da Linha Verde21, ligando Lauro de Freitas com todo o litoral norte 

baiano, até Sergipe, impulsionou um intenso comercio ligado a construção civil, 

abastecendo as inúmeras construções que irão começar a modificar a 

paisagem no litoral norte baiano. Mais tarde, esses inúmeros estabelecimentos  

voltados a construção civil vão demandar novos produtos voltados para a 

completa montagem das residências como moveis de interiores, quadros, 

cerâmicas, piscinas, jardinagens etc. 

No tocante aos condomínios horizontais fechados, sua segunda função 

locacional da cidade, vai começar ser delineado  a partir de 22 de setembro de 

1979, quando Lauro de Freitas recebeu oficialmente o Loteamento Vilas do 

Atlântico, anteriormente denominado distrito de Atlântico Norte, incluindo 

também os loteamento Miragem e Buraquinho, totalmente planejado pela 

Empresa Odebresch. Nesta época o município era composto por mais seis 

distritos (Ipitanga, Centro, Cají-Piquaia, Itinga, Portão e Areia Branca). Esse 

empreendimento impulsionou o surgimento de centenas de condomínio 

fechado, delineando talvez a mais importante função da cidade dentro do 

contexto metropolitano, ou seja, constituir-se local de habitação para parte 

18 Denominamos especialização locacional a um grupamento de atividades econômicas surgidas em 

determinado local, causando uma especialização de determinado seguimento econômico, em função de 

facilidades históricas e que desempenham importante papel dentro da cidade onde ela esta inserida. No 

caso da cidade metropolitana de Lauro de Freitas, essa especialização estende-se muito além da realidade 

da Região Metropolitana de Salvador.
19 A BA 099 Estrada do Coco, dentro do município de Lauro de Freitas recebe o nome de Av. Santos 

Dumont, cortando a cidade, de ponta a ponta, desde o trevo com o Aeroporto Internacional Luis Eduardo 

Magalhães a sul, até no seu final com a ponte sobre o Rio Joannes. 
20 O município de Mata São João é mais conhecido por abrigar o Complexo Turístico da Praia do Forte, 

onde situa-se um núcleo do Projeto Tamar de conservação da Tartarugas marinhas. 
21 A estrada da Linha Verde é uma continuação da Estrada do Coco, iniciando praticamente na entrada do 

Complexo Turístico da Praia do Forte até o Estado de Sergipe. 



considerável da classe média e alta, num primeiro momento oriundo da região 

sudeste, por ocasião do crescimento do Pólo Petroquímico de Camaçari. Esse 

novo modelo vida, num segundo momento, começou a ser o estilo de vida 

desejado por aquela faixa da população moradora de Salvador e de cidades 

vizinhas com alto poder aquisitivo, desejosos de uma vida mais calma e mais 

segura, longe dos grandes engarrafamentos e do barulho, próprio de cidade 

grande. O aparecimento de centenas de condomínios horizontais de médio e 

alto padrão provocou a concentração populacional de classe média e alta, 

ávidas por serviços e produtos somente encontrados em Salvador. Essa 

realidade impulsionou o surgimento das primeiras galerias e shopping centers 

na década de 1990, para suprir essas necessidades. 

 Segundo MINO(2004), os loteamentos fechados e os shoppings centers 

representam produtos que expressam novas formas para antiga ações – 

moradia, consumo, lazer – contribuindo desta forma para a acumulação do 

capital.

 É evidente que essa segmentação para a cidade de Lauro de Freitas, 

dentro do contexto da RM de Salvador possui fatores fortemente positivos e 

negativos, depende do ângulo a ser analisado, contudo, gostaria de chamar a 

atenção para um aspecto analisado por  CALDEIRA (2000): 

“ Os enclaves privados e fortificados cultivam um relacionamento de negação e ruptura com o 

  resto da cidade e com o que pode ser chamado de um estilo moderno de espaço público aberto 

  à livre circulação. Eles estão transformando a natureza do espaço público e a qualidade das 

  interações públicas na cidade, que estão se tornando cada vez mais marcadas por suspeita e 

  restrição.(CALDEIRA, 2000, p. 259)

 Essa última especialização locacional desenvolveu-se também a partir 

de inúmeros fatos na realidade brasileira, como as mudanças estabelecidas 

pelo Ministério da Educação, que flexibilizaram as ações para a abertura de 

estabelecimentos de educação superior; a total inércia do Estado brasileiro 

com relação à implantação de novos institutos de educação superior gratuitos 

em todo o país, em virtude de políticas neoliberais intensificadas após o 

governo militar, provocando um enorme déficit na RM de Salvador, onde 

durante décadas o número de estabelecimento de ensino superior era muito 



pequeno; por incentivos produzidos pelo governo de Lauro de Freitas para 

determinados seguimentos da produção, incluindo os serviços de educação e 

sua proximidade de cidades como Salvador, Camaçari, Dias D’ávila, Simões 

Filho e Mata São João, claro com as determinadas vias de acesso. Esses 

foram fatores que contribuíram para essa especialização locacional na cidade 

metropolitana de Lauro de Freitas que a partir de políticas responsáveis poderá 

contribuir com a produção de novas possibilidades visando a sustentabilidade e 

a qualidade de vida da população de toda a região onde ela esta inserida. 

Conclusão

 Como a maioria das cidades no Brasil, o conjunto das cidades 

metropolitanas apresentam disparidades quando ao PIB per capita e sobre 

seus indicadores sociais, refletindo a distribuição desigual de agentes 

econômicos e de equipamento urbanos com transporte, saúde, educação e 

saneamento. 

 Para pensarmos então essa realidade, precisamos, antes de mais nada, 

partir da proposição analítica de que possuímos um conhecimento tão 

embrionário, quanto necessário. O grande desafio é a incorporação da 

questões locais com as questões metropolitanas dentro de outros modelos que 

possam vir a incrementar aquilo que já vem sendo feito pelo governos 

estaduais através de suas secretarias ou empresas voltadas para esse tema. 

São inúmeros desafios a serem perseguidos, contudo, o trabalho participativo 

regional conjuntamente com os atores sociais poderia apontar possibilidades 

mais enriquecedoras.  
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