
 
Região Metropolitana do Sul 

da Bahia 
 

“Em debate” 
                  



CONCEITO: 

Unidade regional instituída pelos Estados, mediante lei 

complementar, constituída por agrupamento de Municípios 

limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a 

execução de funções públicas de interesse comum. 

Fonte: Redação dada pela LEI Nº 13.089, Art. 2º, VII. 



REGIÃO METROPOLITANA DO SUL DA BAHIA  

• Histórico e Contexto 

• 1989, com a iniciativa dos deputados Daniel Gomes e Antônio Menezes, de criar a 
Região Metropolitana de Itabuna, que foi incluída na Constituição do Estado, em seu Art. 
61º; 

• 2011, é publicada a Indicação de nº. 18.466/2011 (ALBA, 2011a) se referindo ao Projeto 
de Lei de Criação da Região Metropolitana do Cacau (27 municípios); 

• 2011, são apresentados dois Projetos de Lei Complementar o de nº. 102/2011, que 
denomina a RM de Itabuna e a LC de no. 105/2011 denominada Região Metropolitana do 
Sul da Bahia (32 municípios); 

• 2013, propostas Sedur-Pedrão-Cruz 



RM do Cacau - Projeto de LC nº. 18.466/2011  

Fonte: Fonte: Assembleia Legislativa da Bahia –ALBA, 2011ª 



RM de Itabuna - Projeto de Lei Complementar o de nº. 102/2011 

Fonte: Fonte: Assembleia Legislativa da Bahia –ALBA, 2011ª 



RM de Itabuna - Projeto de Lei Complementar o de nº. 105/2011 

Fonte: Fonte: Assembleia Legislativa da Bahia –ALBA, 2011ª 





RM SUL DA BAHIA “uma nova proposta – Pedrão” 

Fonte: Região Metropolitana Sul da Bahia: Uma Proposta – Bahiagás/Sedur 

(2013)  

10 municípios 



RM SUL DA BAHIA “uma nova proposta – SEDUR” 

Fonte: Região Metropolitana Sul da Bahia: Uma Proposta – Bahiagás/Sedur 

(2013)  

08 municípios 



RM SUL DA BAHIA “uma nova proposta - SEDUR”  
 

Fonte: Região Metropolitana Sul da Bahia: Uma Proposta – Bahiagás/Sedur (2013)  

11 municípios 



RM SUL DA BAHIA “uma nova proposta – Cruz”  
 

Fonte: Região Metropolitana Sul da Bahia: Uma Proposta – Bahiagás/Sedur (2013)  

09 municípios 



Corredor Rodoviário: EIXO BA 001 – BR 415 – BR 101 

Fonte: Mapa Nazal (2019)  



Fonte: Mapa Nazal (2019)  

Corredor Rodoviário: EIXO BA 001 – BR 415 – BR 101 – 
Bacia do Rio Almada 



Conjunto de Municípios Metropolitanos e Municípios de 
influência 

Fonte: Mapa Nazal (2019)  



RM SUL DA BAHIA “uma nova proposta”  
 

13 municípios 



POPULAÇÃO E PIB DA RM SUL DA BAHIA, em 
debate 

População RM SUL DA BAHIA 

 R$ 
602.611,66  

 R$ 
1.795.566,41  

 R$ 
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AGRO

IND

SERVIÇOS

ADM

600.671 
20% 

22% 

7% 

51% 



FATOS E SOLUÇÕES 

A Região desenvolve  um processo gradativo de consolidação de uma conurbação urbana, identificada 

há algumas décadas na BR 415, trecho de Itabuna-Ilhéus; 

Este fenômeno tende a se intensificar com os empreendimentos previstos e em curso com tendências à 

consolidação de uma RM; 

A constituição dessa conurbação urbana, acrescidas com as metrópoles subpolos em RM, pode ser 

uma estratégia de desenvolvimento sustentável, empoderando a criação de novos centros de 

desenvolvimento do Estado, na medida em que possibilita a:  

• a qualificação da infraestrutura e dos serviços urbanos necessários para atrair investimentos 

nacionais e internacionais.  

• o ordenamento do crescimento provocado pela implantação de grandes empreendimentos 

• a otimização de recursos públicos e privados através do ganho de escala, no uso do mesmo 

escopo. 



EQUIPAMENTOS E INSTITUIÇÕES COMUNS 

 Aeroporto de Ilhéus; Itabuna e Canavieiras (Público); Aeroporto de 

Comandatuba – Una e Maraú (Privado); 

 

 Porto de Ilhéus (Público); 

 

 Hospital Costa do Cacau e Policlínica de Saúde (Consórcio de 

Saúde); 

 

  Universidades (UESC e UFSB) e Ifs (Público) - Faculdades Privadas; 

 

 Consórcio Público Multifinalitários; Associação dos Municípios e 

Associação das Câmaras do Sul da Bahia; 

 Dentre outros. 

 



POSSÍVEIS IMPACTOS 
• Atração de investimentos  industriais, serviços de apoio a produção, serviços e 

comércio urbanos; 

• Ampliação das nucleações comerciais; novos corredores de atividades nas 

vias mais importantes de acesso ao Porto e zona industrial; 

• Ampliação das atividades industriais e logísticas aos longo das Rodovias: BR 

101 e BR 415. 

• Crescimento populacional nas imediações do Porto Sul - áreas urbanas de 

Ilhéus e Itabuna, Itajuípe e Uruçuca; 

• Elevação dos fluxos intraurbanos e inter-regional; 

• Alteração da estrutura do bipólo - novas centralidades; 

• Formação de aglomeração urbana, com grandes vazios, com elevação dos 

fluxos intra cidades, mantendo identidades atuais; 

• Necessidade de gestão urbano/regional. 

                                                 (Fonte: Grandes projetos e a rede de cidades – Edgard Porto, SEI/SEPLAN) 



DESAFIOS DA GESTÃO METROPOLITANA 

 Articulação institucional das políticas públicas setoriais com a 

territorialidade metropolitana; 

 

 Construção da gestão pública compartilhada entre Estados e 

Municípios, garantindo a participação social; 

 

 Compartilhamento das responsabilidades sobre os investimentos 

públicos, essenciais ao desenvolvimento social e econômico da 

Região; 

 

 Compartilhamento prestação de serviços de interesse comum e ao 

planejamento articulado. 



A REGIÃO METROPOLITANA DO SUL DA BAHIA: 
sobre a égide do Estatuto da Metrópole (Lei 
13.089/2015) 



Marco Regulatório (Estatuto da Metrópole) 

• IV - DOS INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO, em que reza no seu art. 
9º: 

•  I – plano de desenvolvimento urbano integrado;  

• II – planos setoriais interfederativos; 

• III – fundos públicos;  

• IV – operações urbanas consorciadas interfederativas;  

• V – zonas para aplicação compartilhada dos instrumentos urbanísticos;  

• VI – consórcios públicos;  

• VII – convênios de cooperação;  

• VIII – contratos de gestão;  

• IX – compensação por serviços ambientais ou outros serviços prestados pelo Município à unidade 
territorial urbana, conforme o inciso VII do caput do art. 7o desta Lei;  

• X – parcerias público-privadas interfederativas.  

 



Desenvolvimento, gestão e 
governança regional 



Integração Metropolitana com os fatores: Políticos, 
Sociais e Econômicos  

• Questão indígena. 

• População quilombola. 

• Pequenos produtores rurais e assentados. 

• Pesca e extrativismo - industrial e artesanal. 

• Plantio de eucalipto – impactos sociais, 
econômicos e ecológicos. 

• Cultivo de cacau – impactos sociais, econômicos e 
ecológicos. 

• Conservação das áreas naturais (bioma da Mata 
Atlântica). 

• Turismo da Regional. 

 

• Corredores logísticos integrados e articulados; 

• Organização das cidades, planejamento integrado e 
compartilhado; 

• Consolidação do turismo regional ampliado e diversificado; 

• Saneamento básico (coleta e destinação de resíduos, 
tratamento de esgoto); 

• Recursos hídricos (bacias hidrográficas da região, 
abastecimento hídrico); 

• Empreendimentos de impacto (obras de infraestrutura 
previstas para a região); 

• Criação de polos industriais e de serviços entre as 
metrópoles; 

• Investimentos proporcionais entre os municípios 
metropolitanos e os das áreas de influência. 

 



Obrigado 
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