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Resumo 

 
Sabe-se que a consolidação de uma região metropolitana é responsável por um processo de 

integração socioeconômica entre as cidades membros, necessitando, assim, de um planejamento 

conjunto que promova uma atenção e, consequentemente, uma melhoria para todos os municípios, 

para assim, evitar significativas desigualdades entre eles. Dentro deste contexto, este artigo tem o 

intuito de analisar e debater e dinâmica urbana da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), 

demonstrando, primeiramente, o contexto histórico da formação desta região, isto é, revelando como 

os avanços da urbanização aliados aos processos de crescimento populacional e conurbação 

convergiu para a integração dos municípios vizinhos da Baixada Santista e culminaram na 

consolidação da RMBS. Posteriormente, será analisada a hierarquização e fragmentação existente 

neste território, sobretudo, pelo viés da centralidade e polarização do município de Santos em relação 

às demais cidades da Baixada Santista, permitindo uma avaliação adequada de suas consequências 

para a estrutura urbana, bem como para os habitantes desta região. Para isto, foram realizados 

trabalhos de campo, levantamento e leitura de uma bibliografia oportuna sobre o tema, além da análise 

de dados estatísticos que contribuíram para a melhor compreensão do fenômeno analisado. 

 
Abstract 
 
It is known that the consolidation of a metropolitan region is responsible for a process of socio-economic 

integration among the member cities, requiring thus a joint planning that promotes attention and 

consequently an improvement for all municipalities, to thus avoid important differences between them. 

Within this context, this article aims to analyze and discuss and urban dynamics of the Santos 

Metropolitan Region (RMBS), demonstrating, first, the historical context of the formation of this region, 

ie, showing how advances allied to the processes of urbanization population growth and conurbation 

converged on the integration of neighboring cities of Santos and culminated in the consolidation of 

RMBS. Later, we will analyze the existing hierarchy and fragmentation in this area, especially from the 

perspective of the centrality and polarization of Santos in comparison to other cities of Santos, allowing 

a proper assessment of its impact on the urban structure as well as for inhabitants this region. For this, 

we performed field work, survey and timely reading of a bibliography on the subject, besides the 

analysis of statistical data that contributed to the better understanding of the phenomenon analyzed. 



 
Introdução  
 

A constante evolução da urbanização do município de Santos em conjunto com as cidades 

localizadas em seu entorno, aliado a concretização de alguns fatores presentes no espaço urbano 

desta área, convergiram para formação da Região Metropolitana da Baixada Santista, implantada pela 

Lei Complementar Estadual nº 815/96. Vale ressaltar que esta urbanização ocorreu das cidades mais 

centrais, sobretudo Santos e São Vicente, para as demais, promovendo assim, o processo de 

conurbação entre os munícipios localizados em seu entorno. Cabe enfatizar que a conurbação foi 

associada ao boom imobiliário causado pelo veranismo, pela implementação de infraestruturas e 

indústrias na região, além das ampliações de porto de Santos no decorrer do século XX (ZÜNDT, 

2006).  

Como resultado da unificação urbana entre as cidades da Baixada Santista houve, também, 

um processo de integração socioeconômica entre elas. Além destes, o crescimento populacional e, por 

conseguinte, a concretização de uma elevada densidade demográfica na região também estimulou a 

formação da Região Metropolitana. 

Para estudar e analisar as principais características de formação e consolidação de uma região 

metropolitana torna-se fundamental compreender o que a Constituição Federal do Brasil define com 

relação a este aspecto, isto é, quais são os requisitos básicos entre os municípios que permitem sua 

existência. Sendo assim, de acordo com a Constituição Federal em seu artigo 25 parágrafo 3º: 

 
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. (p. 19)  

 
 Já a Constituição Estadual em seu artigo 153, parágrafo 1º, defende que: 
 

Considera-se Região Metropolitana o agrupamento de municípios limítrofes 
que assuma destacada expressão nacional, em razão de elevada densidade 
demográfica, significativa conurbação, e de funções urbanas e regionais com 
alto grau de diversidade, especialização e integração sócio-econômica, 
exigindo planejamento integrado e ação conjunta permanente dos entes 
públicos nela atuantes. (JAKOB, 2003, p. 33) 

 

 E, finalmente, a Diretoria de Assuntos Metropolitanos da Região Metropolitana da Baixada 

Santista define Região Metropolitana como: 

 
Uma região densamente urbanizada constituída por municípios que, 
independente de sua vinculação administrativa, fazem parte de uma mesma 



comunidade sócio-econômica e cuja interdependência gera a necessidade de 
coordenação e realização de funções públicas de interesse comum. (DAM, 
2002, citado por JAKOB, 2003, p. 33) 

 

 Já revelado os principais conceitos sobre regiões metropolitanas, o objetivo deste trabalho 

consiste em analisar a dinâmica urbana existente na Região Metropolitana da Baixada Santista 

(RMBS), demonstrando a hierarquização e fragmentação existente neste território, sobretudo, pelo viés 

da centralidade e polarização do município de Santos em relação às demais cidades da Baixada 

Santista, discutindo, posteriormente, suas consequências para a estrutura urbana, bem como para os 

habitantes desta região. 

Para isto, foram realizados levantamentos e estudos de inúmeras bibliografias, juntamente com 

a análise de dados estatísticos, como gráficos, tabelas e mapas, que revelaram importantes 

informações para se investigar o objetivo proposto.  

 

Consolidação da Região Metropolitana da Baixada Santista: uma breve contextualização 

 

 Devido à existência de muitos dos fatores inerentes para a concretização de uma Região 

Metropolitana, os municípios da Baixada Santista apresentaram uma integração quanto ao seu 

planejamento, passando a adotar ações em conjunto a partir do ano de 1996. Deste modo: 

 
A Região Metropolitana da Baixada Santista foi criada pela Lei 
Complementar Estadual nº 815, de 30 de julho de 1996, publicada no Diário 
Oficial v.106, n.145, de 31 de julho de 1996, sob a gestão de Mário Covas 
como governador do Estado de São Paulo. O artigo 1º declara: “Fica criada a 
Região Metropolitana da Baixada Santista como unidade regional do Estado 
de São Paulo, compreendida pelo agrupamento dos Municípios de Bertioga, 
Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e 
São Vicente”. O parágrafo único deste artigo cita que “Integrarão a Região 
Metropolitana os Municípios que vierem a ser criados em decorrência de 
desmembramento ou fusão dos Municípios integrantes da Região”. (JAKOB, 
2003, p. 33) 

 
 Vale ressaltar que os municípios que hoje formam a Região Metropolitana da Baixada Santista 

foram se originando por meio do desmembramento do município de São Vicente no decorrer dos anos. 

A figura 1 demonstra estas divisões com suas respectivas datas de acontecimento.1 

 

Figura 1 - Organograma do Desmembramento dos Municípios da Baixada Santista. Fonte: Fundação 
Saede, apud BAENINGER & SIQUEIRA (2009) 

                                                 
1
 A figura 1 não pode estar no corpo de texto devido aos problemas técnicos de submissão de trabalho no site do 

EGAL. Esta figura será demonstrada na apresentação no evento. 



 
A RMBS apresenta uma área total de 2.373 quilômetros quadrados e uma população, no ano 

de 2010, de 1.662.392 habitantes (CENSO, 2010).  Tais características atribuem a ela a terceira 

colocação em relação às maiores regiões metropolitana do estado de São Paulo em termos 

populacionais. Ainda analisando os dados demográficos, sabe-se que nos períodos de férias, a região 

recebe um número de pessoas equivalente a sua população total, que acabam se distribuindo por seus 

munícipios, evidenciando assim, o grande potencial do turismo sazonal presente nesta região 

(EMPLASA, 2012).  

É importante salientar que o desenvolvimento das cidades situadas na Baixada Santista foi 

responsável por dinamizar suas relações, bem como entre a região e o estado de São Paulo. Avaliando 

este aspecto em relação às questões populacionais, a RMBS na década de 1940 representava quase 

3% da população do Estado, tendo um crescimento populacional, desde este período, que “manteve-se 

num ritmo maior que a taxa de crescimento estadual” (BAENINGER; SIQUEIRA, 2009, p. 27). Este 

ritmo de crescimento superior ao do Estado de São Paulo se manteve durante os períodos de 

1980/1991, com 2,18%, e de 1991/2000, com 2,17%. Entretanto, evidencia-se uma grande queda na 

taxa de crescimento tanto no Estado, quanto na RMBS, no período de 2000/2010, com taxas que se 

assemelham à média do país, 1,2% (MORELL; BRANDÃO; VÁZQUEZ, 2011). Atualmente, o número 

de habitantes da RMBS corresponde a 4,03% da população do estado de São Paulo (CENSO, 2010). 

 

Hierarquização e fragmentação: a centralidade de Santos 

 

Ao verificar a polarização dos municípios que compõe a RMBS, dentre as cidades, a que 

apresenta um grande destaque é Santos, por apresentar um povoamento mais antigo, assim como um 

processo de urbanização mais completo.  Portanto, este município é o responsável por abrigar os 

principais postos de trabalho no que se refere à remuneração, sendo, muito deles, “associados ao setor 

terciário e à presença do porto de Santos (transporte de cargas, exportação, importação e turismo).” 

(YOUNG, 2008, p. 34) 

Contudo, as demais cidades que formam a RMBS não se caracterizam, exclusivamente, por 

serem “cidades dormitórios” do núcleo central de região, sendo que algumas delas atuam de forma 

efetiva na dinâmica econômica regional. Um exemplo disto é elucidado com as transformações 

socioeconômicas existentes na região, já que com o decorrer das décadas, especialmente a partir de 

1950, houve uma expressiva ascensão econômica de Cubatão, proveniente da instalação de indústrias 

petroquímicas, que a tornaram um local de grande atração para a população, aliado a uma polarização 

econômica no setor industrial. 



 Com o intuito de melhor compreender as transformações que ocorreram durante este período 

na região, torna-se importante demonstrar que na década de 1940 Santos era responsável por 80% do 

valor da produção industrial, 99% do comércio e 88% dos serviços da Baixada Santista, sendo 

responsável, portanto, por praticamente todo dinamismo econômico da região (JAKOB, 2003). 

Contudo, a partir de 1950: 

 

O parque industrial implantado no município de Cubatão, integrado à 
estratégia estabelecidas no “Plano de Metas” de Juscelino Kubitschek (em 
1956) passou a ser o responsável pelo dinamismo econômico e urbano da 
Baixada, com o porto de Santos entrando em uma nova fase, se 
relacionando com o ciclo da industrialização pesada. Em 1960, Cubatão 
passou a responder por 72,5% do valor da produção industrial da região, e 
Santos apenas 25,7% (SANTOS, 1992, apud JAKOB, 2003, p. 36 - 37) 

 
 Verifica-se, portanto, uma ascensão de Cubatão quanto à relevância econômica, 

principalmente no setor secundário, com expressiva influência da fundação da Companhia Siderúrgica 

Paulista (COSIPA) em 1953, em detrimento da atuação industrial de Santos na RMBS. Porém, este 

município consolidava, nestas décadas, sua característica de centro portuário, sendo fundamental para 

o desenvolvimento da região. (BAENINGER; SIQUEIRA, 2009) 

Portanto, ambos os municípios apresentam uma significativa relevância quanto à polarização 

econômica. Entretanto, é o município de Santos que detém o status de núcleo central, isto é, que 

possui a centralidade administrativa, comercial, sendo, assim, dotado pelos principais equipamentos e 

serviços urbanos da Região Metropolitana da Baixada Santista. Analisando a situação do setor 

secundário em Santos, logicamente que se compreende um acentuado declínio em sua participação na 

produção industrial durante a década de 1960, porém, sua atuação neste setor ainda era responsável 

por aproximadamente um quarto do total da RMBS. Confirmando, então, sua importância regional 

também neste quesito, pois ainda que o setor secundário passasse por uma decadência, esta cidade, 

como já foi dito anteriormente, ainda detinha certa relevância industrial e também consolidava sua 

função portuária, agora não mais dependendo exclusivamente do café, mas sim de um contexto 

industrial e comercial mais amplo.    

Este crescimento econômico existente na Baixada Santista refletiu diretamente em sua 

dinâmica demográfica, já que a década de 1950 se caracterizou pelo maior ritmo de crescimento 

populacional na região, sendo superior ao do estado. De acordo com Baeninger e Siqueira (2009) a 

RMBS cresceu 4,67% a.a. contra 3,45% a.a. do estado de São Paulo, iniciando, assim, a elevação da 

densidade demográfica de seus municípios juntamente com a incidência de um maior índice de 

urbanização nos mesmos. 



As décadas de 1960 e 1970 se pautaram na junção entre a já conquistada consolidação do 

parque industrial aliada a expansão de equipamentos urbanos, infraestrutura, atividades terciárias, 

além de uma maior relevância no setor da construção civil na RMBS. Deste modo, no transcorrer da 

década de 1970 ocorreu à implantação e ampliação de algumas unidades industriais, merecendo 

destaque a expansão da COSIPA, assim como da PETROBRAS, oriundas, sobretudo, da atuação do 

poder público nesta região, tendo o objetivo de promover a interiorização da indústria no estado, 

efetivando-se, neste momento, o processo de metropolização nesta região.  

O Estado também atuou na integração da região, por meio das melhorias nas vias de acesso 

até a Baixada Santista, representada especialmente pela implantação da Anchieta, em 1947 e, 

posteriormente pela Rodovia dos Imigrantes, em 1976, proporcionaram um maior desenvolvimento 

para a região juntamente com uma expressiva mudança em sua estrutura urbana (BEANINGER; 

SIQUEIRA, 2009). Isto porque o escoamento dos produtos vindos do planalto e das demais localidades 

do interior do país estava condicionado às melhores condições representadas por um avanço na 

logística, bem como na qualidade e velocidade do transporte de mercadorias até o porto de Santos. 

Como consequência do aumento de produtos destinados ao centro de distribuição de Santos, o 

complexo portuário da cidade também aumentou consideravelmente seus rendimentos, já que a 

ascensão das relações comerciais presentes no porto interferiu diretamente em sua melhoria 

econômica. 

 Além de contribuir com a melhoria da dinâmica portuária, a criação das rodovias permitiu um 

avanço do desenvolvimento do turismo na RMBS. Cruz (2007) relata a importância do incremento da 

estrutura rodoviária no país como responsável por estimular a atividade turística, defendendo que: 

 

A “rodoviarização” do território, resultado das políticas públicas de transporte 
voltadas à integração do território nacional, e outros fatores como 
emergência das classes médias e valorização da praia como destino de lazer 
são propulsores da criação de destinos turísticos ao longo da costa. (p. 53 – 
54) 

  

A conjuntura entre desenvolvimento industrial em Cubatão e polarização econômica e 

administrativa de Santos na Baixada Santista demonstra que a produção e, consequentemente, a 

distribuição da riqueza na RMBS não ocorre de forma homogênea em todo seu território, solidificando a 

ideia da existência de uma hierarquização do espaço na RMBS, na qual as cidades mencionadas 

anteriormente, principalmente Santos, apresentam uma centralidade regional.  

 Segundo Corrêa, 2001: 
 

É através da rede hierarquizada de localidades centrais, isto é, das 
numerosas cristalizações materiais diferenciadas do processo de distribuição 
varejista e de serviços, que se realiza, em um amplo território sob o domínio 



do capitalismo, a articulação entre produção propriamente dita e consumo 
final. (p. 20) 

 
 Aprofundando a análise sobre a hierarquização do espaço urbano, torna-se imprescindível 

entender que este espaço se “revela enquanto condição, meio e produto da ação humana – pelo uso -, 

ao longo do tempo” (CARLOS, 2004, p. 7). Neste contexto, “ao produzir sua existência, a sociedade 

reproduz, continuamente, o espaço” (CARLOS, 2001, p. 11). Deste modo, ao compreender que este 

espaço é produto das relações sociais, e que estas são reguladas pelo modo de produção capitalista, 

isto é, caracterizam-se pela diferenciação da sociedade em classes por meio da divisão do trabalho, 

facilita a compreensão de sua fragmentação e hierarquização, isto porque as diferenças entre as 

classes sociais são materializadas na cidade, interferindo, portanto, nas formas de produção e 

apropriação do espaço urbano. 

Corrêa (2001) defende que esta hierarquização do espaço é responsável, também, por 

interferir na reprodução das classes sociais no território, sendo este apropriado por meio do consumo 

diferenciado de bens e serviços oriundos das localidades, portanto: 

 
A rede de localidades centrais cumpre simultaneamente dois papéis que são 
complementares: de um lado constitui-se um meio para o processo de 
acumulação capitalista, e de outro, constitui-se em um meio para a 
reprodução das classes sociais. (CORRÊA, 2001, p. 25) 

  
 Esta hierarquização gera a formação de um espaço urbano fragmentado, causado pela 

atuação do capitalismo, efetivando a produção de diferentes paisagens, isto é, formando um mosaico 

urbano caracterizado pela diferença entre os usos do espaço (CORRÊA, 2001). Como resultado deste 

processo, as regiões se diferem quanto a padrões de densidade populacional, nível e distribuição de 

renda, “manutenção de padrões culturais tradicionais, bem como o aparecimento de um sistema viário 

específico e a manutenção ou aparecimento de estruturas comerciais apropriadas” (CORRÊA, 2001, p. 

28). Estes fragmentos de espaço, entretanto, possuem articulação entre si, conquistada por sistemas 

de transporte e telecomunicação, que permitem, então, a mobilidade de mercadorias, pessoas, assim 

como a circulação de informações, capital e ideologias. 

 Esta dinâmica é responsável por tornar o espaço um resultado das relações entre os fixos e os 

fluxos presentes na cidade. De acordo com Santos (2000, p. 114), os fixos são “entre outros, pontos de 

serviço, pontos produtivos, casas de negócio, hospitais, casas de saúde, ambulatórios, escolas, 

estádios, piscinas e outros lugares de lazer”, tratam-se, portanto, das características técnicas e 

construídas de determinados espaços. Já os fluxos são explicados pelos movimentos presentes no 

espaço, representados desde o deslocamento diário da população, da circulação, distribuição e 

consumo das mercadorias, até a circulação de informações inerentes a realidade urbana atual. 



 Então, ao relacionar os fixos e fluxos com a dinâmica das relações sociais e econômicas 

presente na RMBS, evidencia-se a concentração de maior quantidade de fixos na cidade de Santos, 

sendo estes caracterizados tanto pela esfera pública, destacando sua função administrativa, quanto da 

privada, pelas indústrias e principalmente os serviços. Segundo Milton Santos (2000, p. 114), os fixos 

públicos “se instalam segundo princípios sociais, e funcionam independentemente das exigências do 

lucro”, já os privados “são localizados segundo a lei da oferta e procura, que regula também os preços 

a cobrar”. Como consequência deste fator, o município de Santos recebe enorme quantidade de fluxos 

em seu território, que podem ser exemplificados desde os deslocamentos diários para o emprego da 

população que reside em cidades vizinhas, bem como pela circulação e distribuição de mercadorias, 

tendo uma grande relevância neste último caso o porto de Santos.  

 O processo de metropolização, logo, o desenvolvimento econômico na Baixada Santista 

favoreceu seu potencial de atração populacional, então, a partir da melhora econômica houve o 

deslocamento de um grande contingente populacional para a Baixada, que passaram a se fixar nestes 

locais em busca de melhores condições de vida. Segundo André Santos (2008) o quadro populacional 

da região passou de 260.252 habitantes em 1950 para mais de 900 mil em 1980. Além disso, “o 

espaço urbano da orla em Guarujá e Praia Grande, passando por Santos e São Vicente começa, a 

partir dos anos 60, a ser ocupado pelos “arranha-céus” transformando toda a paisagem da região.” 

(SANTOS, A. R., 2008, p. 64) 

 Concomitante a estes fatores, o desenvolvimento de um sistema de transporte adequado, 

culminando em uma grande melhoria no acesso a Baixada Santista, ocasionou a expansão do turismo 

nestes municípios voltado tanto para classe popular, utilizando o transporte público, quanto para as 

classes de melhor poder aquisitivo, por meio do transporte individual. Isto contribuiu para gerar uma 

maior demanda por serviços e infraestrutura nestas áreas (JAKOB, 2003). Deste modo, a classe média 

e alta da Região Metropolitana de São Paulo adotou estes municípios como os principais lugares a 

serem visitados nos períodos de folga e férias do emprego, estimulando o turismo sazonal no litoral 

paulista. Este interesse favoreceu também a ampliação da construção civil nestas cidades, pois a 

população que se interessava cada vez mais em visitar esta região passou a adquirir e construir 

imóveis nestes municípios, dotando-os de grande quantidade de residências secundárias (de 

veraneio).   

 No ano de 2002 foi inaugurada a abertura da segunda pista da Rodovia dos Imigrantes, 

contribuindo, assim, para um expressivo acréscimo do movimento de veranistas para a Baixada 

Santista (COLANTONIO, 2009). Deste modo, o aumento da quantidade do fluxo populacional para a 

região estimulou o setor imobiliário, devido à busca por novas moradias, como também interferiu na 

prestação de serviços, muitas vezes, voltadas para estes turistas. 



A tabela 1 e a tabela 2 demonstram a situação dos domicílios nos municípios que fazem parte 

da RMBS entre os anos de 1960 e 2010. 

 

Tabela 1 - Participação do número de domicílios segundo sua espécie no momento do recenseamento 
na Região Metropolitana da Baixada Santista entre 1960 e 2000.2 

 
Fonte: JAKOB, 2003. 
Tabela 2 - Domicílios particulares, média de moradores e percentual de domicílios vagos e de uso 
ocasional na RMBS.3 

 

Fonte: Censo Demográfico, 2010. 
 

Torna-se importante analisar o critério de moradia de uso ocasional para avaliar a quantidade 

de casas de veraneio na região. Pois de acordo com o Manual do Recenseador do IBGE (2010), 

domicílio de uso ocasional: 

 

É o domicílio particular permanente que na data de referência servia 

ocasionalmente de moradia. Ou seja, são aqueles usados para descanso de 

fins de semana, férias ou outro fim, mesmo que, na data de referência, seus 

ocupantes ocasionais estivessem presentes. (p. 61) 

 

 Analisando as tabelas 1 e 2 se percebe a influência do turismo sazonal na RMBS, sendo 

responsável pela existência de significativa quantidade de moradias destinadas ao uso ocasional, isto 

é, utilizadas em apenas um determinado período do ano. Neste quesito avaliado na RMBS, destacam-

se, no ano 2000, as cidades de Mongaguá, Bertioga, Praia Grande e Itanhaém, já que do total de 

moradias existentes nestes municípios, as de uso ocasional correspondem a mais da metade. Dados 

estes que se mantêm em 2010, como demonstra a tabela 2. 

Outro dado que contribui para avaliar a fragmentação e hierarquização dos municípios é a 

presença da população flutuante nos municípios. De acordo com Jakob (2003) este dado pode ser 

responsável pela ascensão do processo de periferização e verticalização na Baixada Santista. 

Somando-se a tal fato Young (2008) acredita que o estudo sobre o fenômeno da pendularidade, 

representado principalmente pela parcela da população que trabalha ou estuda diariamente em um 

município diferente daquele em que reside, pode servir como um recurso importante para a 

                                                 
2
 A tabela 1 não pode estar no corpo de texto devido aos problemas técnicos de submissão de trabalho no site do 

EGAL. Esta figura será demonstrada na apresentação no evento. 

3
 A tabela 2 não pode estar no corpo de texto devido aos problemas técnicos de submissão de trabalho no site do 
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compreensão da desigualdade sócioespacial presente na RMBS, sendo que esta diferença afeta 

diretamente na estrutura urbana nestes municípios.  

 A tabela 3 indica o município onde a população trabalha ou estuda segundo os grupos 

populacionais da RMBS no período de 1970 a 1980. Deve-se destacar a atração de Santos em relação 

à aos demais munícios da Baixada Santista e, posteriormente, Cubatão. Já que estes são os que mais 

recebem um contingente populacional cotidianamente. 

 

Tabela 3 - Local de trabalho e estudo na Baixada Santista.4 
 

Fonte: Jakob, 2003. 

 

Já a tabela 4 demonstra o movimento pendular dentro da Região Metropolitana da Baixada 

Santista no ano 2000. Novamente se evidencia o maior número de entrada da população nos 

municípios de Santos e Cubatão, afirmando, portanto, a hipótese de centralidade existente destes 

municípios em relação aos demais, sobretudo, a polarização de Santos. 

 

TABELA 4 – Migração Pendular na RMBS.5 

 

Fonte: Baeninger & Siqueira, 2009. 

 

 O processo de metropolização na Baixada Santista, pautado na constante expansão da área 

urbana nas cidades que as compõe promoveu a consolidação de divergências socioeconômicas entre 

elas, sendo que cada município passou a apresentar uma função e uma posição na hierarquia inerente 

a RMBS. Além disso, as próprias cidades também apresentam desigualdades em seu espaço 

intraurbano, sendo comum o processo de especulação imobiliária, assim como o de segregação 

sócioespacial, no qual as áreas mais distantes do mar ou mais deterioradas se destinam para as 

classes de menor poder aquisitivo, já as áreas mais valorizadas são apropriadas pela elite financeira. 

Alguns destes fenômenos podem ser observados a partir da análise da figura 2, que demonstra 

a significativa desigualdade socioeconômica existente entre os municípios da RMBS, revelando, 

especialmente, a grande disparidade de Santos com as demais cidades. Já que este município é o que 

apresenta os habitantes com os melhores rendimentos, comprovando, assim, o processo de 

segregação sócioespacial existente na Baixada Santista, sendo Santos o local de moradia da classe de 
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melhor poder aquisitivo, cabendo a população de baixa renda desta cidade se deslocar para a periferia 

da cidade e, principalmente, para os munícipios vizinhos como Guarujá, especialmente nas áreas 

distantes da orla marítima, e São Vicente. 

 

Figura 2 - Desigualdade socioeconômica na Baixada Santista. Fonte: Alex Ponciano, Jornal A Tribuna, 
12 dez, 2011. Dados obtidos no Censo Demográfico, 2010.6 
 
 Ao analisar a dinâmica urbana na RMBS nos últimos anos se constata que no município de 

Cubatão ocorre um grande incidência de favelas em seu território, “segundo a Prefeitura, em 2000 

residiam nas favelas de Cubatão cerca de 64 mil pessoas (60% da população total do município)” 

(YOUNG, 2008, p. 43). Os fatores que favorecem esta elevada quantidade de moradores em 

submoradias é o alto valor das terras e dos aluguéis nesta cidade, que ocasiona a ocupação de 

moradias impróprias para a reprodução da vida ou a expulsão da população que trabalha em 

empreiteiras, assim como as que recebem um salário incompatível com esta realidade para outras 

cidades da RMBS que possuem um custo de moradia mais acessível. Destacando o deslocamento 

para o distrito de Vicente Carvalho no Guarujá, bem como da Zona Continental de São Vicente e Praia 

Grande, fazendo destas uma cidade dormitório para os trabalhadores de Cubatão. (YOUNG, 2008) 

 Além de atuar como uma cidade dormitório dos trabalhadores de Cubatão, o município de São 

Vicente apresenta-se como um local de moradia para a população de baixo poder aquisitivo, pois sua 

proximidade com Santos e a incompatibilidade financeira de grande parte da população com o valor do 

imóvel na sede da RMBS fez despertar o interesse da apropriação das terras mais acessíveis por parte 

dessa população. Portanto, a expansão urbana em São Vicente se consolidou com a atração da 

atividade imobiliária em seu território, especialmente na produção de loteamentos populares. (YOUNG, 

2008) 

 Com características semelhantes à de São Vicente, Praia Grande também se concebe como 

uma área de atração para as pessoas de baixo rendimento oriundas, geralmente, de Santos, embora, 

Young (2008, p. 58-59) elucide que “a migração para este município não se configura na mobilidade 

dos mais pobres ou miseráveis, por assim dizer”. Esta atratividade demográfica interfere em sua taxa 

de crescimento populacional, que nos últimos trintas anos obteve significativo acréscimo.  

 Como já foi demonstrado anteriormente, Cubatão se urbanizou e desenvolveu atrelado a 

atividade industrial que se utiliza de avanços tecnológicos, atualmente esta característica não mudou, 

sendo que o município adota inúmeros incentivos fiscais, previstos no Plano Diretor de 1998, com o 

objetivo de atrair novas indústrias para seu território. (YOUNG, 2008) 

                                                 
6
  A figura 2 não pode estar no corpo de texto devido aos problemas técnicos de submissão de trabalho no site do 

EGAL. Esta figura será demonstrada na apresentação no evento. 



 Já o município de Guarujá, nos últimos anos, adota uma política de urbanização de favelas por 

meio de políticas habitacionais de interesse social. O processo de favelização unido ao aumento dos 

índices de violência urbana avançou na cidade a partir da década de 1980, sobretudo, com a 

intensificação do processo de expansão metropolitana que foi responsável por acentuar as 

desigualdades socioeconômicas entre os municípios, resultante na contínua hierarquização urbana na 

Baixada Santista. (YOUNG, 2008) 

 

Considerações Finais 

 

 Esta breve análise da urbanização que culminou na formação da Região Metropolitana da 

Baixada Santista baseada dos estudos de Young (2009), Jakob (2003), Colantonio (2009), André 

Rocha Santos (2008), Zündt (2006), Baeninger e Siqueira (2009), contribuiu para entender que a 

expansão urbana entre seus municípios membros ocorreu de forma desuniforme, isto é, foi 

concretizada com a instalação heterogênea quanto à quantidade e qualidade de equipamentos urbanos 

de uso coletivo, bem como de serviços. Tal evento solidificou a hierarquização entre estas cidades, 

afetando nas formas de uso e ocupação do solo entre elas. Evidenciou-se que as áreas mais 

adensadas demograficamente e dotadas das melhores condições quanto à infraestrutura e serviços 

localizam-se principalmente em Santos, sendo esta a sede da metrópole e que polariza as principais 

atividades, porém, a cidade de Cubatão em relação ao setor secundário possui significativo destaque, 

já as demais, como São Vicente, Guarujá e Bertioga, possuem uma grande atratividade de pessoas 

para o turismo, atividade esta que exerce um importante dinamismo econômico e populacional para a 

RMBS. É assim que Young (2008, p. 54) define que “cada município apresenta uma função ou perfil 

estratégico dentro da RMBS, a partir do qual se estabelecem relações muito bem definidas com o 

núcleo da metrópole (Santos)”. 
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