
ESPEC IAL

PLANEJAMENTO

AREGIÃOPLANEJADA

ESTRATÉGICO

Umminuciosomapa, iniciativadoGovernodoEstado, fazodiagnósticoda regiãoemquatro
eixosprincipais e traça cenáriosaté2030.Oobjetivo:proporações integradasentreos
novemunicípiosquegarantamdesenvolvimentourbanoeobemestardeseusmoradores

Quinta-feira 29 E-1maio de 2014 www.atribuna.com.br



Eixos temáticos
26Objetivos

Orientaçõesde
Planejamento

Carteirade Investimentos

TotalProjetos
Estruturantes

Programas Ações

Habitação 5 2 23 20 50

Mobilidade 6 14 14 4 38

Saneamento 7 2 10 12 31

Desenvolvimento
Econômico

14 5 30 11 60

Total 32 23 77 47 179

Fonte: GeoBrasilis

Estratégiasdedesenvolvimento

PLANEJAMENTOESTRATÉGICO

❚❚❚O Plano Metropolitano de
Desenvolvimento Estratégico
da Baixada Santista foi coorde-
nado pela Agem. A agência ti-
nha a necessidade de exercer o
papelparaaqualfoicriada,ava-
liandoplanos,projetoseprogra-
masmunicipais, estaduais e fe-
deraisexistenteseanalisandoas
projeçõesdecrescimentoeconô-
mico e populacional que reper-
cutemsobreainfraestruturaur-
bana.Acontrataçãodeumaem-
presa especializada foi necessá-
ria por falta de corpo técnico
suficienteparaoserviçoserreali-
zadoapenaspelaAgem.
Atabulaçãodasdemandasre-

gionais permite que as cidades
organizemsuasatuaçõesparaes-
tabeleceremprogramaçõesorça-
mentárias e deplanejamento de
curto (2015), médio (2020 e
2026)elongoprazos(2030).Ou
seja, existem metas para cada
umadessasdatas.
Oconjuntodeinformaçõesfoi

colocado em mais de 40 fichas
síntese entregues para aAgeme
as prefeituras, organizadas por
temaemunicípio,alémde18ma-
pas temáticos, disponibilizados
emumCaderno deMapas. Eles
permitiram a homogeneização
dacompreensãodoterritóriome-
tropolitanoedosfenômenosque
nelesedesenrolam.

COORDENAÇÃO

Ocoordenadorgeral do estudo
e diretor da Geo Brasilis, José
Roberto dos Santos, explica a
importância de analisar outras
regiõesmetropolitanasparaba-
lizar o plano. Segundo ele, os
técnicos da empresa buscaram
perfis próximos de população,
árealitorâneaeporto.
“Fomos analisar como essas

regiões estavam planejando o
seu futuro equais os principais
aspectosdoplanejamento.Per-
cebemos que o resultado do
nosso plano está bem comple-
to em relação ao que se faz em
outros locais do mundo. Cada
região,claro, temumfoco.Bos-
ton (Estados Unidos), por
exemplo, concentroumuito da
sua energia em projetos de
transporte e mobilidade. Já a
região de Vancouver (Canadá)
tevefocomuitofortenasusten-
tabilidade”,detalhaodiretor.
Algumas áreas do Estado de

São Paulo também fazem par-
te do levantamento por terem
criado boas leis de incentivo às
empresas. “Citamosessasexpe-
riênciasparamostraraosmuni-
cípios da Baixada Santista co-
mo é uma lei bem feita, bem
estruturada, para a atração de
investimentos privados. Essa
foi uma lacuna que identifica-

mos. Com exceção de Santos,
PraiaGrande eGuarujá, as de-
maiscidadesaindanãoavança-
ram nessa política de atração
de investidores. E se querem
gerar investimentos, empre-
gos,precisamterumaleimuni-
cipal, ofertar áreas com voca-
ção,qualificarmãodeobra”.
Ocoordenadordoestudoga-

rante que os dados traduzem a
realidade, embora tenha en-
contrado divergências entre
números, especialmente na
Habitação.Ométodousadopa-
ra contagem emuma determi-
nada esfera de governo não
coincide com outra. “Consoli-
damos dados oficiais do IBGE,
da Fundação Seade e usamos

os planos municipais. Depois,
fizemos entrevistas e reuniões
paravalidarosnúmeros”.
A ideia de escolher quatro

temas iniciais partiu da Agem.
Por ser um projeto piloto, era
necessário umnúmero reduzi-
do de temas. A intenção, con-
forme José Roberto, é traba-
lhar futuramente com ques-
tõessociais.Entretanto,eleres-
salta que os eixos escolhidos
sãoosmais importantesnomo-
mento, especialmente Habita-
ção. “Porcontadoprocessohis-
tórico, a Baixada ainda tem
muitos assentamentos precá-
rios, ocupações irregulares. Is-
so é um desafio para a região
em relação a outras regiões do
Estado. Mas do ponto de vista
deestudosaregiãoestábem”
O diretor da Geo Brasilis

ressalta que os mapas usados
no plano são grandes aliados
porquepermitemjuntar infor-
mações qualitativas e quanti-
tativas. “Conseguimos sobre-
por a cobertura da rede de
saneamentobásicocomproje-
tos habitacionais, por exem-
plo. Com isso, eu sei se devo
expandir ou não um conjunto
habitacional em determinada
área. Então, o mapa permite
visualizar todas as informa-
çõesdo território”.

Uma ferramentapara

ARegiãoMetropolitanadaBai-
xadaSantista (RMBS) foi insti-
tuída,oficialmente,háquase18
anos.Uma lei estadualdeuesse
títuloaoconjuntodosnovemu-
nicípios, para que eles, unidos,
fizessemumplanejamentointe-
gradoembuscadesoluçõespa-
ra desafios comuns. Dessama-
neira,ascidadesganhariamfor-
çapolítica para reivindicar, nos
governosEstadualeFederal,in-
vestimentos em áreas como
Saúde, Educação, Habitação e
Transporte.
JuntocomaRMBSfoicriado

Conselho de Desenvolvimento
daBaixada Santista (Condesb),
formado pelos prefeitos e por
representantes do Estado para
discutir e normatizar ações.
Também foi estabelecido um
FundoMetropolitano para dar
suporte financeiro e contratar
algunsprojetostidoscomoprio-
ritários para as cidades. Hoje o
montante anual está em R$
10,5 milhões - divididos entre
Estado e prefeituras (algumas
estãoinadimplentes).
Dois anos depois (1998), no-

vamente por força de lei, veio a
AgênciaMetropolitanadaBai-
xada Santista (Agem), ligada
diretamenteaoGovernodoEs-
tado, com a função de organi-
zareexecutarasdecisõestoma-
daspeloCondesb.
Diante da construção dessa

governança metropolitana, há
quaseduasdécadas, a expecta-
tivaeradequeumplanejamen-
todetalhado, de cada setor que
necessita de investimentos, es-
tivesse completo e fosse cons-
tantemente atualizado. Entre-
tanto, só agora se fez um estu-
do, projetando o futuro (até
2030) e buscando amenizar os
impactos inevitáveis da falta
de moradia, do trânsito caóti-
co,dasáreas irregularesondeo
saneamento básico não che-
gou e da dificuldade em se
atrair investimentos para ge-
rarempregoerenda.
Mesmoatrasado,oPlanoMe-

tropolitano de Desenvolvimen-

to Estratégico da Baixada San-
tista (PMDE-BS) é um instru-
mento de planejamento regio-
nalúniconoEstadodeSãoPau-
lo e no País. Foi concebido du-
rante 10 meses pela empresa
Geo Brasilis, especializada nes-
se tipo de estudo e contratada
pelo Governo Estadual por R$
500mil.Ofocodoplanoéconso-
lidarodesenvolvimentourbano
e fomentar o desenvolvimento
econômico da região (atração
denovosinvestimentoseconso-
lidaçãodas potencialidades dos
municípios e da região) apon-
tando diretrizes. Sãometas cla-
ras de como evitarmais proble-
masnospróximos16anos.
A maioria das estratégias

apontadasépossíveldeserreali-
zada, desde que haja empenho
dosadministradoresefinancia-
mento. Isso porque as prefeitu-
ras jamais terãopoder financei-
roparabancargrandepartedas
propostas nos eixos escolhidos:
Habitação, Saneamento Bási-

co,MobilidadeUrbanaeDesen-
volvimentoEconômico.
Nessas áreas, o levantamen-

to reuniu 236 objetivos a se-

remalcançados, com32orien-
tações de planejamento regio-
nal.Foramcomputados23pro-
jetos estruturantes, 47 ações e

77programaspúblicos epriva-
dos para Bertioga, Cubatão,
Guarujá, Itanhaém, Monga-
guá, Peruíbe, Praia Grande,
SantoseSãoVicente.
Lançado oficialmente on-

tem,oestudoentregouumrela-
tório, uma cartilha a ser segui-
da pelos prefeitos. Nela cons-
tammais de 200 páginas, com
mapas e tabelas. O conteúdo
mostra a situação atual daBai-
xadaSantistanossetorestraba-
lhados e projeta alguns cená-
riosdefuturo–domaisproble-
máticoaomaispromissor(ima-
ginandoque todasasdiretrizes
serãocumpridas).
Para a composição do plano

foramfeitas142reuniõeseagru-
pados105documentosestratégi-
cos. Experiências de outras re-

giõesmetropolitanas(doBrasil
edoexterior), comcaracterísti-
cas semelhantes, serviram co-
moexemplosdecomparação.
OPMDE-BSconsolidaavi-

são de futuro, cria cenários,
trabalha eixos indutores, traz
análises econômicas e reco-
mendações. O planejamento
detalha os reflexos do cresci-
mento demográfico e de co-
moesseaumentoesperadoda
população (a partir de fontes
oficiais, comoo IBGE) vai ge-
rardemandasdeinfraestrutu-
raemtodasasáreas.Masmos-
tra, principalmente, a impor-
tância de uma visão regional
unificada para diminuir os
conflitos e buscar respostas
quesirvamparaosnovemuni-
cípios.

Foramrealizadas 142reuniõesao
longodoprojeto, sendo81com
interlocutoresemnível
municipal, comoprefeitose
secretáriosmunicipais; 33
envolveramgestoresestaduais;
11 coma iniciativaprivadaou
gestores federaise 17decaráter
metropolitano, comoCondesbe
suasCâmarasTemáticas

Metas são de curto a longo prazos

ARegiãoMetropolitanada
BaixadaSantista temumaáreade
2.419,928km2,querepresenta
poucomenosde 1%do território
doEstado.Masemnúmerode
habitantes,éa terceiramaior
regiãoestadual, com1,7milhão
demoradores fixos (4%da
populaçãopaulista) segundoo
Censo2010.Durantea temporada
concentraaté5milhõesde
pessoas.Estáa70kmdaCapital,
tem4%doPIB (Produto Interno
Bruto)doEstadoe 1,2%do
nacional.OPortodeSantos, o
maiordaAméricaLatina, é
responsávelporumquartode
todasas importaçõese
exportaçõesbrasileiras. EoPolo
IndustrialdeCubatãoéo
primeirodoPaís, com57
empresasdemetalurgia,
petroquímicae fertilizantes.

pensaro futuro
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Planoestratégico faz
radiografia da região eprevê
ações emquatro eixos para
ospróximos16anos

Aregião

O levantamento reuniu 236 objetivos a serem alcançados, com 32 orientações de planejamento regional e 23 projetos estruturantes

ALBERTOMARQUES

ARQUIVO

José Roberto, da Geo Brasilis, propõe enxergar a região como um todo

Reuniões
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Eixo Necessidadesaté2030 Previstoemorçamento Novos investimentos

Habitação
Produçãode 100mil novas unidades habitacionais

ProgramaLitoral Sustentável: R$ 1,2bilhão
(paraBaixadaSantista e LitoralNorte)

R$9,6bilhõesparanovasunidadeshabitacionais
até2030

Reduçãode2%dasáreas ocupadaspor
assentamentosprecários

ProgramadeRecuperaçãoSocioambiental da
SerradoMar

—

Mobilidade

Melhoriadosníveis de serviçodas rodovias SP 150,
SP 160, SP 55, compredominância dosníveisA, Be
C (bonspara a fluidez) sobreD, EeF (críticos)

Túnel Santos –Guarujá, Veículo LeveSobre
Trilhos (VLT)

SistemaViáriode InteresseMetropolitano
(Sivim):R$5bilhões até2025

Reduçãodos tempos deviagemnosistema
regionalde transporte coletivo, em20%até2030

SistemaViáriode InteresseMetropolitano
(Sivim):R$8,3bilhões até2015

BRT (TransporteRápidoporÔnibus) atéPeruíbe

Saneamento

Atender80mil domicílios localizados em
assentamentosprecários

—
Atender80mil domicílios:abastecimentode água
eesgotamento sanitário para emassentamentos
precários

Implantaçãode aterroouCTR–Centro de
TratamentodeResíduosSólidos

—
Estudodeviabilidadepara a solução regional da
disposiçãode resíduos sólidos

Implantar coleta seletivae reciclageme resíduos
emtodososmunicípiosda região

OndaLimpa (2aFaseeComplementar) –
R$ 1,8bilhão

Estruturaçãode sistemadecoleta seletivae
reciclagem(cooperativas e associações)

Desenvolvimento
Econômico

Geração 170mil novospostosde trabalho ParqueTecnológicodeSantos
InvestimentosprivadosnaCadeia dePetróleoe
Gás (83,39%do total) e LogísticaPortuária
(15,57%), totalizando, até2030

Viabilizar cercadeR$9bilhões/anoem
investimentos

Centrosde InovaçãoemGuarujáe
PraiaGrande Apoio cadeiasnegócios e internalização

— R$60milhões/ano/Dade Apoiopolíticasmunicipais de fomento

Fonte: GeoBrasilis

Coletade informações

>OrientaçõesdePlanejamento:
aglutinamas indicaçõespara
revisãode instrumentosde
planejamentoexistentesoupara
aelaboraçãodenovos, sejameles
decarátermunicipal ou
metropolitano;

>ProjetosEstruturantes: se
referema investimentoseobras
comgrandepoderde
transformaçãoparaa região,
podendoser jáexistentes ou
novos;

>Programas: sãoprogramasde
governo, emsuamaioria
estaduais e federais, capazesde
prover recursose soluçõespara
questõesassociadasà consecução
dosobjetivos apresentados;

>Ações:São iniciativasde caráter
pontual enãoprogramático, que
devemser implementadasde
modoaassegurar aefetividadedo
PMDE-BS

O governador Geraldo Alck-
min(PSDB)acreditaqueopla-
no serve para complementar a
agenda metropolitana, com
propostasdemédioelongopra-
zos. “É fundamental termos
um rumo para orientar as
ações públicas e privadas, so-
bretudo nessa região que vive
ummomento histórico com as
descobertas de Petróleo e Gás
na Bacia de Santos e os proje-
tosdeexpansãodoPorto”.
Para o governador, o estudo

apresenta uma resposta para
o grande desafio de melhorar
a vida dos moradores da re-
gião e fomentar o desenvolvi-
mento econômico regional, a
geraçãodeempregose rendae
a eliminação de déficits atuais
e futuros. “Com essa base sóli-
da e propostas concretas de
articulaçãodaspolíticasmuni-
cipais, estaduais e federais
com a iniciativa privada, o do-
cumento consolida a Baixada
Santista como referência na-
cional emplanejamento eges-
tãometropolitana”.
ASecretariaEstadualdeDe-

senvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, foi responsável pela libe-
ração do recurso para o PM-
DE-BS. O coordenador da se-
cretaria, Flávio Prandi Fran-
co, lembra que no documento
estão todas as ações necessá-
rias, mas que cada governo
precisa fazer a sua parte. “Te-
mos que nos organizar e todos
precisamos nos fiscalizar. Ca-
so contrário, não conseguire-
mos atingir os objetivos, fica-
rá só no estudo. Para isso, a
força política das cidades, os
prefeitos, as lideranças, os de-
putados estaduais e federais,
precisam entrar em ação para
que até 2030, da forma como
foiplanejado,oplanoseja real-
menteconcretizado”.

AGEM

O diretor-executivo da Agem,
Marcelo Bueno, diz que o pla-
no consolida uma política me-
tropolitana que existe desde a
formaçãodaregião. “Éumpro-
jeto extremamente inovador,
somosaprimeiraregiãometro-
politana a elaborar um plano
como esse, onde você agrupa
projetos, investimentos e li-
nhasdeação”.
Buenolembraotrabalhotéc-

nico em torno da proposta,
com números e consistência,
reforçando que a agência não
tem apenas o viés político.
“Nós conseguimos vencer eta-
pas, sair do lugar. O plano nos
dácondiçõesdemostrarparaa
sociedade e para o Condesb
que a mudança é necessária.
Eu não posso ter dentro de
uma agência que regula a re-
gião dois ou três técnicos. Te-
mosdefortalecer isso”.
Para ele, houve uma evolu-

çãoemtermosdepolíticascon-
juntas desde a criação da RM-
BS, mas ainda há muito o que
ser feito. “Ou implementamos
o que está no plano ou estare-
mos em um caminho sem vol-
ta. E para isso a participação
doCondesbédecisiva”.
O diretor-executivo afirma

que já pediu ao Governo do
Estado a inserção de projetos
contemplados no plano no or-
çamento estadual do ano que
vem, para garantir liberação
deverbas.
A diretora-técnica da Agem,

Fernanda Faria Meneghello,
explica que o plano tem um
caráter de planejamento urba-
no, territorial. “São ações de
projetos estruturantes, por is-
so foge um pouco de Saúde e
Educação, que têm suas regio-
nais e sua estruturação em an-

damento. É levar investimen-
to, desenvolvimento, em con-
juntocomosplanosdiretorese
planejamento de cenários de
futuro. Isso tem reflexo direto
nasoutrasáreas”.
Fernanda afirma que é im-

possível osmunicípiosnão tra-
balharem em conjunto. “Em
Habitação isso é claro: Não se
tem áreas (para a construção
demoradias) e há necessidade
dovizinhoquetenha.Épreciso
fazeressa integração”.
EladizqueaAgemvaimoni-

torar as ações do plano, mas
que dependemuito das prefei-
turas para que a base esteja
sempre atualizada. “Só conse-
guiremos atualizar se for algo
coletivo. A primeira análise de
correção é 2015, então temos
um ano para acompanhar e já
teralgumadireção”.

PREFEITOS

OprefeitodeItanhaémepresi-
dente do Conselho de Desen-
volvimentodaBaixadaSantis-
ta (Condesb), Marco Aurélio
Gomes (PSDB), afirma que é
importante ter esse referen-
ciamento dos principais pro-
blemas e soluçõespara ospró-

ximos anos na região. “Do
meu ponto de vista, as princi-
pais ações para a nossa região
foram muito bem esclareci-
das e planejadas. Acredito
que os prefeitos, daqui para a
frente, na presença de um
secretário de Estado ou do
governador, vão saber o cami-
nho a seguir”.
Gomesacreditaqueháneces-

sidade de fazer alterações na
forma de atuar do Condesb e
da Agem. “Hoje dificuldades
para tocar as câmaras temáti-
cas. Elas estão mal estrutura-
das, levam a um desempenho
pequeno. Então, incorporan-
dooespíritodoplanoe contra-
tando um pessoal especializa-
do para acompanhamento,
acredito que as prefeituras vão
se acostumar a trabalhar dessa
forma”.
OprefeitodeBertioga,Mau-

ro Orlandini (DEM), acha que
osmunicípios serão beneficia-
dos com o plano. “Quanto
maior for o planejamento em
carátermetropolitano,melho-
res serão as tomadas de deci-
sões na resolução de proble-
massetoriais”.
A prefeita de Cubatão, Mar-

ciaRosa(PT),queatéofecha-
mentodestaediçãohavia tido
omandatocassadoeaguarda-
va fora da Prefeitura o julga-
mento de um recurso no Tri-
bunal Superior Eleitoral
(TSE), afirma que o plano
não atendeu todas as suas ex-
pectativas. “Cubatão conti-
nua exigindo ummaior deta-
lhamentodosprojetosdoGo-
verno Estadual, caracteriza-
dos como metropolitanos. O
VLT, por exemplo, não se sa-
be qual o desenho final do
traçado para as nove cidades.
Como ele é um elemento es-
truturador, os municípios já
poderiam ir providenciando
adequações no entorno de
seufuturo traçadoseoconhe-
cessem”.Elanãodeuentrevis-
ta e respondeu as perguntas
pore-mail.
Para o prefeito de Santos,

Paulo Alexandre Barbosa
(PSDB), “é muito importan-
teessedesenvolvimento inte-
grado. As obras estruturan-
tes que são fundamentais pa-
ra odesenvolvimentodaBai-
xada têm influencia emmais
de uma município e preci-
sam ser tratadas de forma
regional”.
Para a prefeita de Guarujá,

Maria Antonieta de Brito
(PMDB), o plano é a oportu-
nidade de trabalhar, de for-
ma metropolitana, as voca-
ções das cidades. “É como se
fosse um grande plano dire-
tor da região. Identifica qual
éosentidododesenvolvimen-
to e projeto cenários, então
vaiserumgrande instrumen-
to de planejamento para a
nossaregião”.
Já o prefeito de SãoVicen-

te, Luis Cláudio Bili (PP),
lembra do montante gasto
no projeto. “Esse recurso
não foi em vão, estamos no
caminho certo. Só enrique-
ce o nosso conhecimento e
deixa claro oquantoprecisa-
mos ser unidos”.
Para o prefeito de Praia

Grande, Alberto Mourão
(PSDB), o plano é superfi-
cial. “Nós achamos que o
eixo Educação tinha de ser
priorizado pelo Governo do
Estado. E não podemos ter
umplano para que osmuni-
cípios cumpram, todos pre-
cisam cumprir suas metas.
Obrigações só para nós, que
somos os entes mais fracos
do processo? Isso não pode
existir”.
A prefeita de Peruíbe, Ana

Preto (PTB), não deu entre-
vista e pediu que os questio-
namentos fossem enviados
por e-mail, mas não respon-
deu até o fechamento desta
edição. A Administração
Municipal deMongaguá, do
prefeito Artur Parada
Prócida (PSDB), não retor-
nouopedido de entrevista.

“Nósconseguimosvencer etapas, sair do lugar.Oplanonosdá
condiçõesdemostrarparaasociedadeeparaoCondesbquea
mudançaénecessária”

MarceloBueno, diretor-executivodaAgem

PLANEJAMENTOESTRATÉGICO

Agendametropolitana

Mudançanecessária

Apesar do otimismo geral, em Cubatão há a crença de que seja necessário um maior detalhamento dos projetos do Governo do Estado

DAVIRIBEIRO-8/11/12

ganhaforma
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PLANEJAMENTOESTRATÉGICO

Investimentosprevistos no
SistemaViário de Interesse
Metropolitano (Sivim)
2015:
R$8.323.422.000,00
Entre2015e2020:
R$4.081.858.000,00
Entre2020e2025:
R$998.799.000,00

O caos na Mobilidade Urbana
na Baixada Santista aumenta
ano após ano. O excesso de
carros, o transporte público de
baixa qualidade, o aumento
nas movimentações de carga
noPortoeafaltadeinvestimen-
tonosprincipaisacessostorna-
ramaregiãoreferênciaemcon-
gestionamentos. Santos, São
Vicente,GuarujáeCubatãoso-
fremmaiscomoproblema.
O Plano Metropolitano de

Desenvolvimento Estratégico
da Baixada Santista (PMDE-
BS) traça metas para que, em
2030, ainda seja possível tran-
sitar pelas ruas das nove cida-
des. Uma delas é tornar as vias
macrometropolitanas, de for-
ma a ligar uma cidade à outra,
adequadasparaatendersatisfa-
toriamenteàsdemandasdeveí-
culosdecargadepasseio.
Projetos para aumentar a

fluidezdo trânsito ediminuir o
tempo dos deslocamentos das
pessoas entre os nove municí-
pios daRMBS tambémdevem
ser encarados como priorida-
de. A ideia é conseguir uma
queda de 20% no tempo de
viagem, seja qual for o tipo de
veículousado.
Outra regrabásicaqueopla-

noratifica éaumentaronúme-
ro de usuários de transporte
público em todas as cidades,
ampliando em 20%as viagens
realizadas em coletivos, em
comparação aos dados do ano
passadodaEmpresaMetropo-
litanadeTransportesUrbanos
(EMTU)
Por fim, aumentar onúmero

deciclistas, implantarumsiste-
maferroviáriomacrometropo-
litano de cargas e de passagei-
ros e reduzir em 5% as viagens
realizadas por veículos entre a
CapitaleaBaixadaapósa inau-
guraçãodo trem– confrontan-
do-se essa previsão com os nú-
meros projetados para 2020
pelaconcessionáriaEcovias.
OengenheirocivilPauloCar-

valho Ferragi, conselheiro e
coordenador da Câmara Te-
máticadeTransportesdoCon-
desb e assessor técnico da
EMTU, lembra da constitui-
ção geográfica da região, que
tem limitadores naturais, co-
moomareasáreasdepreserva-
çãoambiental.
“Aumenta o número de car-

ros, e aBaixada tem limitado-
res. Até quando vamos
aguentar esse crescimento?

Só vai ter solução com gran-
des projetos, e o plano coloca
essa questão: açõesmacroes-
truturadoras da região. É o
caso do VLT (Veículo Leve
sobre Trilhos), que vai ali-
viar um pouco a carga. O
plano foca em ações que não
favorecem um município,
mas vários”, opina.
Ferragi percebe retrocessos.

“Odeslocamentoporbicicletas
caiu, assim como omodo a pé.
Isso vai na contramão da lógi-
ca, do futuro das grandes cida-
des. Aindamais quando a Bai-
xada é plana. Precisamos de
açõesmais efetivas para rever-
teressasquestões”.
Para ele, a mobilidade é o

assunto principal do momen-
to. “Em qualquer lugar se fala
disso.Mas,naverdade,amobi-
lidade é um todo, não só um
VLT.Éumprocessomaiscom-
plexo e esse olhar é importante
entender”.

DEMANDAS IDENTIFICADAS

O plano cita a falta de instru-
mentos de planejamento de
trânsito atualizados tanto nas
cidadesquantodeformaregio-
nal. A conclusão é de que os
estudosexistentesnãoconside-
rama sazonalidade de cargas e
amovimentaçãodeturistas.
Conclui, ainda, que os inves-

timentos no setor são concen-
tradosnaregiãocentraldaBai-
xadaSantistaeemmodaismo-
torizados: a maior parte das
viasmetropolitanasnãoédota-
dadeciclovias.
Como o grande crescimento

da frota de carros e motocicle-
tas pressiona o tráfego princi-
palmente nos municípios com
maior dinamismo econômico,
como Santos, há necessidade
de alternativas, como o trans-
porte hidroviário. Além disso,
são fundamentais,mostra o le-
vantamento,obrascomopassa-
relas e pontes nas rodovias que

cortamaBaixadaSantista.
Para o assessor técnico da

EMTU, as rodovias têm o pro-
blema do transporte de cargas
e a maior dificuldade está nas
pontas – chegada e saída dos
caminhões. “Juntam-se o au-
mento constante da produção
ea faltadearmazénsparaesto-
car os grãos. O caminhoneiro

carrega e manda tudo para a
estrada. Ele não empaca nas
rodovias, empaca na entrada.
Então,oproblemaestánalogís-
tica”,comentaFerragi.
OPMDE-BSespecificaadifi-

culdade para a adoção de esti-
mativas no setor de Mobilida-
de por causa da falta de planos
regionais consolidados, dife-
rentemente dos outros temas
trabalhadosnoestudo.
Ainda assim, foi possível

identificar a importância de
um sistema intermodal, onde
os meios de transporte sejam
interligados, a implantação da
ligação seca (túnel) entre os
municípiosdeSantoseGuaru-
já e soluções viárias de acesso
aoPortodeSantos.

TRANSPORTECOLETIVO

Ferragi acredita que a estrutu-
ração do sistema público de
transporte vai atrair passagei-
ros que deixarão os carros em

casa. “OVLTvai terumpapel
muito importante nessa
equação,massozinhonãore-
solve. Santos tem problema
grave de estacionamentos.
Precisa ter um plano para ti-
rar os carros das ruas e au-
mentar fluidez. Melhorar o
transporte não passa apenas
por ações estruturantes, mas
projetoscomplementares”.
Segundo ele, a Agem estu-

da, atualmente, umapossível
parceria com a EMTU para
apoiotécnicoaosprojetos.Es-
sarecomendaçãodecoopera-
ção consta no planejamento
estratégico. “Se o plano não
for levado a sério, com a
destinação de recursos, será
muito critica a situação da
Baixada em 2030. Os gover-
nantes precisam tomar para
si as ações e achar um plano
de investimentosparasupor-
tar os projetos ou vai parar
tudomesmo”.

Épreciso levar a sério o

tráfegourbano

Sivim

Fluxo intenso de veículos em São Vicente a caminho de Santos: uma das propostas é tornar as vias macrometropolitanas, de forma a ligar municípios da região adequadamente

LUIGIBONGIOVANNI - 13/03/2013

Movimentomaior de cargasno
PortodeSantos, carros demais
nas ruas, trânsito cada vezmais
difícil: só oplanejamentoregional
bemaplicadopoderá resolver isso
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“Itanhaémnão tem
problemasagora,
mas terá senãose
planejar. Então, a
sequênciadesse
planoécontratar
umaassessoria
paracomplementar
oplanejamento”
MarcoAurélio Gomes (PSDB), prefeito de
ItanhaémepresidentedoCondesb

“Nãosó temos
projetos como
estamos tirando
dopapel.Ogrande
desafioépromover
esseciclode
crescimento
preservandoa
qualidadedevida”
PauloAlexandreBarbosa (PSDB),
prefeito deSantos

PLANEJAMENTOESTRATÉGICO

❚❚❚Oplanoprega a construção
do futuro desejado na Baixada
Santista a partir da compreen-
são das principais dinâmicas
urbanas, econômicas e sociais
da região e a proposição de
ações orientadoras para os ob-
jetivospropostos.
Essas metas se relacionam

à construção de uma metró-
pole com desenvolvimento
econômico equilibrado, redu-
ção da centralização de em-
pregos e investimentos em
Santos e localidades do entor-
no, crescimento econômico
sustentável respeitando as li-
mitações ambientais e voca-
ções de cada localidade.
Todos esses fatores são pri-

mordiais para definir os movi-
mentospendulares (deumaci-
dadeparaaoutra)dostrabalha-
dores, estudantes ou pessoas

em busca de lazer. Só o cresci-
mento urbano planejado e
orientado por políticas públi-
cas atualizadas pode diminuir

os conflitos que surgirão nos
próximosanos.
Esse planejamento passa

por um instrumento integra-

do, que articule diferentes
esferas de governo e oriente
investimentos para a re-
gião. O Plano Metropolita-
no de Desenvolvimento Es-
tratégico (PMDE-BS), tem
esse papel: unir os níveis
municipal, estadual e fede-
ral para atendimento de de-
mandas.
A pressão do trânsito caóti-

corefletediretamentenaqua-
lidadedevidadosmoradores,
passando, inclusive, por sé-
rios problemas ambientais
causados pela poluição dos
veículos automotores. A apli-
cação das estratégias do pla-
no tem como base garantir o
desenvolvimento sustentável
da região, priorizando ações
que podem gerar bons e gra-
dativosresultadosacurto,mé-
dioe longoprazos.

Tambémsedevemrever

OprefeitodeItanhaém,Marco
Aurélio Gomes (PSDB), afir-
maque sua cidadenão temum
problema tão grave como San-
tos, Cubatão, Guarujá e São
Vicentenaquestãodotrânsito.
Mesmo assim, como presiden-
te do Condesb, afirma que não
vai medir esforços para que a
regiãometropolitanasejabene-
ficiada comprojetos que facili-
tem o deslocamento entre os
municípios.
“Itanhaém não tem proble-

mas agora, mas terá se não se
planejar. Então, a sequência
desse plano é contratar uma
assessoria para complemen-
taçãodoplanejamento”,decla-
raodirigente.
O prefeito de Santos, Paulo

Alexandre Barbosa (PSDB),
não concorda com a conclusão
do PMDE-BS, de que há falta
deestudosadequadosdemobi-
lidadenas cidades. “Oplanode
obras que temos é o maior da
história recente da Cidade.
Não só temos projetos como
estamos tirando do papel. O
Município vai passar por um
processo de transformação
comaviabilizaçãodosprojetos
estruturantes. O grande desa-
fio é promover esse ciclo de
crescimento preservando a
qualidade de vida”. O prefeito
espera ver todas as propostas
concluídasem2030.
Por e-mail, a prefeita de

Cubatão (fora do cargo até o
fechamentodestaedição),Mar-
cia Rosa (PT), afirma que “ a
questão damobilidade é justa-
menteumadasquemaisneces-
sitam de um debate e uma vi-
sãometropolitana,atépelasca-
racterísticasgeográficasdenos-
sas cidades, cujos limites são,
muitasvezes, imperceptíveis”.

Visõesdiferentes

❚ 96,8%dos investimentosprevistospara seremimplementadosaté
2030se localizamnoentornodoPolo Industrial deCubatãoedoPorto
deSantos;

❚ Astaxas geométricasdecrescimentodemográficoanual tendema
continuarmaiselevadasnosmunicípiosdeBertioga,PraiaGrande,
Mongaguá, ItanhaémePeruíbe,ondehámenosvolumedeempregose
investimentosemaiordeficiênciade infraestrutura;

❚ Dificuldadenosdeslocamentosmetropolitanosemacrometropolita-
nos, impulsionadapelograndenúmerodedeslocamentospendulares,
pelo crescimentocontínuoda frotadeveículosepela concorrênciaen-
tre transportedecargasedepassageirosnasprincipais vias

Rua João Pessoa, Centro de Santos, em horário de trânsito intenso: uma das ideias para reduzir a quantidade de carros trafegando é investir em transporte coletivo de qualidade

Meta é desenvolvimento sustentável

CARLOSNOGUEIRA - 27/5/14

Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) é uma solução, mas não, a exclusiva

projetosviários
LUIGIBONGIOVANNI - 10/7/13

Realidadeatual
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PLANEJAMENTOESTRATÉGICO

Oplanoidentificouqueentre2000
e2010aumentouonúmerode
imóveistidoscomo
assentamentosprecáriosna
BaixadaSantista,passandode
69.199para95.393.Ocrescimento
foide26.194em10anos

❚❚❚ No plano, as demandas fo-
ramcalculadas como o fluxo de
produção habitacional para o
atendimento das necessidades
de moradia da população com
rendade0a3saláriosmínimos.
Paraisso,foramlevadosemcon-
ta o crescimento demográfico
(número de habitantes) desse
grupo,sejapornascimento,mi-
graçãoou efeitos de conjuntura
econômica, como a valorização
dosaláriomínimo.
O crescimento dos assenta-

mentos precários também foi
estimado.Combasenesse con-
junto de dados, foram feitas
estimativas da quantidade de
áreas necessárias ao atendi-
mento da demanda projetada.
A metodologia foi baseada na
proporção entre o crescimento
da participação da população
dosmunicípiosdaBaixadaSan-
tistasobreaestadualedaparti-
cipação do número de domicí-
lios da região sobre o total do
Estado.

Também foi calculada a fra-
ção ideal de terreno de 60m2

por unidade habitacional e le-
vados em consideração núme-
rosdo IPEA– InstitutodePes-
quisa Econômica Aplicada –
para o ano de 2010 a partir de
dadosdoCensoIBGE,departi-
cipação dos domicílios situa-
dos em assentamentos precá-
riosedéficithabitacionalsobre
ototaldosdomicíliosparticula-
respermanentesocupados.
O plano identificou que en-

tre 2000 e 2010 aumentou o
número de imóveis tidos como
assentamentos precários na
Baixada Santista, passando de
69.199 para 95.393. O cresci-
mento foi de 26.194 em 10
anos. A área total onde estão
essas moradias, porém, dimi-
nuiu. Ou seja, estariam sendo
construídos mais barracos em
ummesmoespaço.
Verificou-se a diminuição em

Guarujá, Itanhaém,Mongaguá,
PeruíbeeCubatão.Poroutro la-

do, o aumento aconteceu em
Bertioga, Praia Grande, San-
tos e São Vicente, sendo que
esta última cidade teve o au-
mentomaissignificativo,sain-
dode17,15%para26,27%.
Em 2010, 297.091 pessoas

residiam em setores subnor-
mais e 41.753 emsetores pre-
cários. A taxa de crescimento
anual dos domicílios em as-
sentamentos precários cres-
ceu 3,3%, enquanto que o
montantetotalcresceu2,2%.

Evolução

EstudoCEM/Cebrap, de 2010,
mostraque:
72,6%daáreadaBaixadaSantis-
tasemantiveramnãoprecárias

10,8%semantiveramprecárias

7,2%deixaramdeserprecárias, o
quepodeseratribuídoaprogra-
masde regularização fundiária,
requalificaçãoe reurbanização

3,5%tornaram-seprecárias

O eixo mais complexo e crítico
do estudo foi Habitação. Pri-
meiro porque a contagem do
déficit habitacional (número
demoradiasnecessárias) não é
padronizada. Assim, municí-
pios, Estado eUnião usam cri-
térios diferentes, que resultam
emtotaisdivergentes.
Outra questão é a diversida-

de de pessoas que necessitam
de habitações dignas. São mo-
radores de favelas, de áreas in-
vadidas de preservação, de
morrose locaisderisco, decor-
tiços, enfimtodo tipodeassen-
tamentoconsideradoprecário.
Há mais um fator que ajuda

a complicar essa equação: a
falta de locais para a constru-
ção de projetos habitacionais e
o altíssimo custo dos terrenos
naregião.OPMDE-BSfalaem
construir e entregar entre
63.469 e 116.383 unidades ha-
bitacionais para equacionar o
déficit e a demanda futura (até
2030) de habitação para a po-
pulação de baixa renda que
não tem como adquirir casas
viamercadoimobiliário.
Para chegar a um denomina-

dorcomum,aempresacontrata-
da para o levantamento uniu
umasériedefontesoficiais,como
oscensosde2000e2010doInsti-
tutoBrasileirodeGeografiaeEs-

tatística(IBGE)eaFundaçãoSea-
de(GovernodoEstado)evalidou
osdadoscomcadaprefeitura.

DETALHES

Oestudopedeodirecionamen-
to de investimentos para ree-
quilibrar a produção de unida-
des habitacionais entre osmu-
nicípios da Baixada Santista,
em especial das cidades de São
Vicente eMongaguá.Eorienta
a proibição da expansão de fa-
velas, principalmente em São
Vicente e Guarujá, além de re-
duzir em pelo menos 2% a
atual área de assentamentos
precários.
Nos locais onde a consolida-

ção e regularização dos imó-
veis são possíveis, a proposta é
construir e entregar de 15.556
a19.424moradias.
A partir de todas as proje-

ções estudadas, o plano levan-
touparacadaeixotemáticoum
conjuntodedemandasqualita-
tivas identificadas como resul-
tados das análises de planos,
projetos e ações existentes e
das entrevistas e interações
com gestores públicosmunici-
pais, estaduais, federais, enti-
dades privadas e universida-
des.
Há necessidade de aumento

doestoquedeterrasparaHabi-
taçãode InteresseSocial (HIS)
em todos os municípios da re-
gião:tantonaslocalidadescen-
trais, ondehámaior saturação,
quantonosmunicípios deBer-
tioga, Praia Grande, Ita-
nhaém, Mongaguá e Peruíbe,
onde o aumento da demanda
deveficarmais intenso.
Tambémseverificouaurgên-

ciada reduçãodapressão sobre

áreas ambientalmente frágeis e
protegidas,deprogramasdere-
gularizaçãofundiáriaedoacele-
ramentodelicenciamentosam-
bientaisparaprojetos.

PROGRAMAS

OGovernodoEstadoretiroude-
zenasdefamíliasdeáreasderis-
codosbairroCota, emCubatão,
e encaminhoupara apartamen-
tos construídos pela CDHU. O
Programa Socioambiental da
Serra do Mar foi considerado
exemplode sucessoe iniciaago-
raa segunda fase.Destavez, por
conta da mudança no financia-
mento,temonomedeDesenvol-
vimento Sustentável do Litoral
Paulistaefoiampliadoparamu-
nicípiosdoValedoRibeira eLi-
toralNorte,paraáreasdeconser-
vaçãoambiental.
O coordenador do projeto,

Fernando Chucre, explica que,
durante o levantamento da
Geo Brasilis para o plano, a
fase 1 do programa estava em
pleno desenvolvimento, com a
desconstrução das casas deso-
cupadasnasáreasderisco.
“Já tínhamos um levanta-

mento bastante interessante
comrelaçãoadéficithabitacio-
nalequestõesderiscosocioam-
biental. Fizemos uma coleta
muito grande de dados de de
diversas fontes. Agora, com o
lançamento desse plano, já es-
tamos atuando emcampocom
alguns contratos assinados e
projetosprontos”,dizChucre.
Segundoele,afaltadapadro-

nização de critérios para esta-
belecer o déficit habitacional é
um problema em todo o País e
não particular da região. “Nós
estabelecemos metas que são

importantes para nós, para fo-
caras intervenções”.

TERRENOS

Afaltade locaisparaaconstru-
ção de projetos emhabitação é
um fator que dificulta a remo-
ção de pessoas em assentamos
precários. “Temos recursos pa-
ra comprar terrenos, fazemos
buscas, mas esbarramos nessa
questão.EmCubatão, levanta-
mos 60 terrenos para comprar
três. A Cidade tem desde áreas
contaminadas por resíduos in-
dustriais, até restrições am-
bientais e de zoneamento, on-
de oMunicípio não se interes-
saemliberarpara implantação
de moradias de interesse so-
cial. Muitas vezes acha que ali
deve ser implantando um co-
mércio, uma indústria ou fazer
qualqueroutrouso”.

O coordenador do progra-
ma afirma que o PMDE-BS
dá uma visão do território co-
moumtodo e ajuda amensu-
rar os dados de forma clara e
articular políticas. “Quando
se faz um mapa da região, e
não de uma cidade, facilita
muito oplanejamento.Épos-
sível enxergar que, às vezes, o
que estava sendo colocado na
demanda de Santos, poderia
ser atendida em São Vicente
porexemplo.Entãoéumafer-
ramentaquepodeevitardeslo-
camentosdesnecessários”.
Sobreaconstruçãodemora-

diasemumacidadeparaaten-
der a população residente no
município vizinho, como pre-
vêoplano,Chucre lembraque
há resistência por parte de al-
guns prefeitos. “Sofremos isso
nodiaadia. Identificamosum
núcleoque apesar de estar em
Cubatão, por exemplo, tem
sua atividade econômica, usa
aescolaeasunidadesdesaúde
de São Vicente. Mas quando
sefalaemtransferiressapopu-
laçãoparaumconjuntohabita-
cionaldeSãoVicente,napráti-
ca, o prefeito se coloca contrá-
rio a isso, com raras exceções,
oquedificultaoplanejamento
metropolitano”.
Ele ressalta que os adminis-

tradores municipais podem,
sim,dificultar ações doEstado,
do Governo Federal e da pró-
pria governança metropolita-
na. “O plano não muda essa
mentalidade,masdáferramen-
tas para os gestores públicos
identificaremasaçõesnecessá-
rias.Oprefeitoaceitaounãoes-
sasferramentascomoválidas.É
umtrabalhodelongoprazo”.

Omaior desafio é a

Habitação

Favela da Prainha, em Vicente de Carvalho (Guarujá) é um exemplo da ocupação desordenada na região

Quantidade de áreas, a partir de indicadores sociais
Estudo

O trechomais complexodoestudo foi a
questãodasmoradias precárias ou em
áreasde riscona região. Pelo plano,
até 116mil casaspodemser construídas
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Objetivo
Metas

2015 2020 2026 2030 Indicadores

Equacionarodéficit e ademanda
futuradehabitaçãopara a
populaçãodebaixa rendaquenão
temcomoadquirir unidades
habitacionaispela via domercado

Entre 20.000e40.000
unidadeshabitacionais
produzidase entregues.

Entre 30.000e50.000
unidadeshabitacionais
produzidase entregues.

Entre63.469e116.383
unidadeshabitacionais
produzidase entregues.

Entre 13.664e42.600
unidadeshabitacionais
produzidase entregues.

Númerodeunidades
habitacionais
produzidas / ano.

Reequilibraraproduçãode
unidadeshabitacionais entreos
municípiosdaBaixadaSantista
paraatender àpopulação
deficitáriaedemandatária, em
especial dosmunicípios deSão
VicenteeMongaguá.

20%dasunidades
habitacionaisproduzidas
definidas conforme
estratégiadeocupação
regional a partir das
definiçõesestabelecidas
porestratégias regionais.

50%dasunidades
habitacionaisproduzidas
foramdefinidas conforme
estratégiadeocupação
regional a partir das
definiçõesestabelecidas
porestratégias regionais.

70%dasunidades
habitacionaisproduzidas
foramdefinidas conforme
estratégiadeocupação
regional a partir das
definiçõesestabelecidas
porestratégias regionais.

100%dasunidades
habitacionaisproduzidas
foramdefinidas conforme
estratégiadeocupação
regional a partir das
definiçõesestabelecidas
porestratégias regionais.

Relaçãoentrenúmero
deunidades
habitacionais
produzidasapartir de
estratégia regional e
número total de
unidadesproduzidas

Conteraexpansãohorizontal dos
assentamentosprecários naRMBS,
especialmentenosmunicípios de
SãoVicenteeGuarujá.

Ocorrênciade 5%de
expansãodeáreados
assentamentosprecários.

Ocorrênciade 2%de
expansãodeáreados
assentamentosprecários.

Nãoocorrência de
expansãodeáreados
assentamentosprecários.

Ocorrênciade reduçãode
2%deáreados
assentamentosprecários.

Relaçãoentreárea
expandidaeárea total
dosassentamentos
precários.

Produzir unidadeshabitacionais
suficientespara atenderà
demandahabitacional futuranos
assentamentosprecários.

10.000unidades
habitacionaisproduzidas e
entreguesnos
assentamentosprecários.

Entre 14.130e 15.066
unidadeshabitacionais
produzidase entregues
nosassentamentos
precários.

14.396unidades
habitacionaisproduzidas e
entreguesnos
assentamentosprecários.

Entre 15.556e 19.424
unidadeshabitacionais
produzidase entregues
nosassentamentos
precários.

Númerodeunidades
produzidasnos
assentamentos
precários/ano

Fonte: GeoBrasilis

“CumpreaonossoGoverno
fazera requalificaçãourbana
eomelhoraproveitamentoda
infraestrutura já instalada,
comreordenaçãodeespaçose
incentivoaoadensamento”
MarciaRosa (PT),
prefeita afastadadeCubatão

PLANEJAMENTOESTRATÉGICO

“Osmunicípiosnão têm
recursospara tocar
programashabitacionaiseos
prefeitosprecisam, juntos,
bateremtodasasportaspara
aliviaronossodéficit”
Luis CláudioBili (PP),
prefeito deSâoVicente

Exemplode indicadores

SãoVicente teveoaumentomais
significativode assentamospre-
cários, saindo de 17,15%para
26,27%entre 2000e2010

❚❚❚A lógica da ocupação urba-
nanaBaixada,deacordocomo
estudo,ébaseadanosatributos
naturaispresentes na região.A
Baixada Santista é amplamen-
te constituída por áreas am-
bientalmente relevantes e o ti-
po de ocupação (proibida, per-
mitida ou idealizada) varia de
acordo com os diferentes ní-
veisderestriçãodeusodosolo.
Conforme a forma de prote-

ção institucional e jurídica ou,
ainda, as destinações que estu-
dos e instrumentos legais de
planejamento urbano defini-
ram para estas áreas, pode-se
ocupar com ou sem restrições
ou simplesmente não ocupar
jamais.
Unindo todas as informa-

ções, é possível perceber que a
regiãotemunidadesdeconser-
vação municipais, estaduais e
federais, áreas consideradasde
risco geológico em função de
instabilidade do solo e locais
contaminados, sendo impossí-
velamoradianessesespaços.
Considerando as legislações

urbanísticasmunicipais e tam-
bém levantamentos de campo
realizados foi possível chegar
àsáreasquetêmpotencialpara
ocupação. São locais já classifi-
cados nos planos diretores pa-
ra a expansão urbana, outras
com possibilidade de adensa-
mento por verticalização. Os
resultados destes levantamen-
tos foram colocados em ma-
pas.

Aconclusãoédequeoterritó-
rio possui reduzidas oportuni-
dades de expansão urbana
além dos limites da ocupação
atual. Isso ocorre pela grande
incidência de áreas com restri-
ção ambiental, como Mata
Atlântica, mangues e restin-
gas, que se entremeiam às
áreasatualmenteurbanizadas.
As oportunidades de

verticalização de áreas não sa-
turadas podem ser claramente
identificadas em Bertioga,
Praia Grande, Mongaguá, Ita-
nhaém e Peruíbe, notadamen-
te nas áreas mais próximas da
orla marítima, embora este-
jam disponíveis também em
SãoVicente eGuarujá, onde as
maiores oportunidades de ab-

sorção do crescimento popu-
lacional se dão pela
verticalização, fora das áreas
de faixadepraia, já saturadas.
O caso de Santos é específi-

co, pois toda a área demarca-
da já se encontra fortemente
ocupada por construções,
muitas das quais com eleva-
das taxas de ocupação. Tais
áreas delimitadas não estão,
necessariamente, aptas a ab-
sorver o crescimento popula-
cional por meio da
verticalização. Emmuitos ca-
sosocorremconflitosemrela-
ção ao sombreamento da orla
e inadequação da infraestru-
turaexistente,alémdaincapa-
cidadede compra de proprie-
dadesemáreasvalorizadas.

Escassezdeáreas,migração

Frase

Háescassezdeáreasparao
crescimentourbanoem
Cubatão,Bertioga,Santos,
SãoVicenteeGuarujá, oque
tendeaelevaropreçoda
terraemtais localidades. Foi
registradaaausênciade
infraestruturaurbanae
saneamentobásicoem
assentamentosprecários,
onde tambémháempecilhos
àregularização fundiária.
Tambémnãoexistem
espaçossuficientespara
produçãohabitacionalnos
municípiosmais
pressionadospordéficits
crescentes

A expansão territorial da re-
gião tende a se concentrar no
setor sudoeste, tanto pela dis-
ponibilidade de áreas ainda
passíveis de ocupação, quanto
peloaumentodemográficopro-
porcionalmentemaiorparaes-
sa porção da regiãometropoli-
tana.
A escassez de áreas para

expansão territorial ocorre
em todos os municípios da
região, em maior ou menor
grau, e a migração intrame-
tropolitana dificulta contro-
le sobre cadastro e estimati-
va das necessidades habita-
cionais.
Para a prefeita de Cubatão

(até o fechamento desta edi-
ção, fora do cargo), Marcia
Rosa (PT), os projetos habi-
tacionais já em curso na Ci-
dade deverão solucionar o
problema do déficit habita-
cional. “Assim, cumpre ao
nosso Governo fazer a
requalificação urbana e o
melhor aproveitamento da
infraestrutura já instalada,
com reordenação de espaços
e incentivo ao adensamen-
to. Além de promover o me-
lhor aproveitamento do po-
tencial de ocupação, buscan-
do atender outras camadas
da população e viabilizar a
fixação da classe média”.
A prefeita de Guarujá, Ma-

ria Antonieta de Brito
(PMDB), diz estar trabalhan-
do no setor. “Nós já identifi-
camos esse gargalo. Para dar
certo, umapolítica habitacio-
nal do Estado precisa de es-
forço conjugado, para aquisi-
ção de novas áreas e constru-
ção de moradias. Guarujá,
com o Programa Litoral Sus-
tentável e mais o PAC (Plano
deAceleração do Crescimen-
to, do Governo Federal) vai
chegar a 10 mil moradias. É
um investimento importan-
te, mas não pode ser somen-
te isso”.
O prefeito de São Vicente,

Luis Cláudio Bili (PP), acre-
dita no potencial de Estado e
daUnião para investimentos
na Cidade. “Os municípios
não têm recursos para tocar
programas habitacionais e
os prefeitos precisam, jun-
tos, bater em todas as portas
para aliviar o nosso déficit”.

A falta de espaço para expansão territorial, que ocorre em todos os municípios da Baixada Santista, é um complicador para equacionar o problema de moradia na região

Restrições ambientais impõem limites

eodéficithabitacional
ALBERTOMARQUES -04/01/2012

Problema

Conclusões
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DAREDAÇÃO

Mesmoqueaindaapresentede-
ficiências pontuais, o abasteci-
mentodeáguatemumplaneja-
mento claro da Sabesp até
2030 na Baixada Santista. No
que se refere à rededeesgoto, a
conjuntura é diferente. Embo-
ra tenha a meta de atender
100%dos novemunicípios até
2020,aempresanão incluinos
númerosasáreashoje irregula-
res, ondea instalaçãonãopode
serfeita legalmente.
OPMDE-BStemcomodire-

triz o atendimento de todos os
locais até 2030, incluindo os
moradores de assentamentos
precários, além de água potá-
vel a todas as áreas urbanas
consolidadas e também aque-
lasasetornaremdefinitivas.
O plano aponta a importân-

ciade semanteraqualidadeda
água dos sistemas produtores
daBaixadaSantistacomclassi-
ficação boa ou ótima, garantir
vazão de água suficiente para
atendimentodetodososdomi-
cílios ligados à rede e reduzir
80% das ocorrências de falta
de água por queda de pressão
nos ramais críticos (mais al-
tos), em relação ao ano de
2013.
Colaborar para tornar as

praiasdaRMBSboaseadequa-
das para o banho em mais de
90%dosdiasdoano,comíndi-
ce de balneabilidade bom ou
ótimo em todos os dias de
amostragem em, no mínimo,
75% das praias da região é ou-
tradiretriz.
Hánecessidadedeumplano

deinvestimentosemlongopra-
zopara esgotamento sanitário,
que alinhe os resultados dos
Planos Municipais de Sanea-
mento Básico (PMSBs) com o
planejamento da Sabesp. E
campanhas de envolvimento
paraqueapopulaçãoligueimó-
veisàrede.
A captação de recursos para

a instalação de infraestrutura
em áreas invadidas e ambien-
talmente sensíveis, que te-
nham possibilidade de regula-
rização e construção de proje-
tos habitacionais, já deve estar
dentro do cronograma de tra-
balhodosmunicípios.
O levantamento incluiu a

presença média da população
flutuante, correspondente a
40%dototal emtodosos finais
desemanaeocrescimentocon-
tínuodoresíduoproduzidoper

capita, em decorrência do au-
mentodo poder aquisitivo e de
seus reflexos nos hábitos de
consumodapopulação.
Existem bons índices de

abastecimento de água atual-
mente na Baixada Santista,
apresentando saturação ape-
nas em períodos de pico nas
altastemporadas.
Coleta, afastamento e trata-

mento de esgoto são as ques-
tões críticas, uma vez que o
percentual de atendimento re-
gional urbano é muito baixo.
Diversas áreas não são atendi-
das nem estão representadas
nas intençõesde investimento,
correspondendo majoritaria-
mente a assentamentos precá-
rioseáreasparticulares.

SABESP

O gerente do Departamento

de Produção deÁgua e Trata-
mento de Esgoto da Sabesp
na Baixada Santista, enge-
nheiro Wilson Bassotti Fi-
lho, acha importante que a
empresa contribua comopla-
no porque tem uma ativida-
de estruturante, que serve de
alicerce aosmunicípios.
“Comumplanejamento, to-

dos vão trabalhar e direcio-
nar suas ações de formamais
organizada e isso traz uma
economia de gastos também,
otimizaosrecursos”,diz.
O gerente da Sabesp, po-

rém, não concorda que haja
falta de planejamento para a
questão do esgoto. “Não en-
xergamos assim. Planejamos
de acordo com as necessida-
des, em função das deman-
das. Santos está praticamen-
teuniversalizado, então a ten-

dência é diminuir os investi-
mentos na Cidade e aumen-
tar nos municípios com
maior carência”, explica.
Segundo ele, a empresa vai

investir mais de R$ 1 bilhão
entre 2015 e 2020 em coleta
de esgoto na região. “Em
2020, vamos estar com as
áreas regulares de todos os
municípios atendidas. Há
umcontatomuito estreito da
Sabespcomasprefeituraspa-
ra que locais sejam regulari-
zados e possamos levar tam-
bémacoberturadarede”.
Hoje, a cidade commenor

índice de coleta é Itanhaém.
“Obviamente, vai ter um
maior investimento nos pró-
ximos anos, mas todas as ci-
dadessão igualmente impor-
tantes, mesmo aquela em
quefaltasó1%(paracobrir)”.

OPMDE-BSprojetou três cenáriosdiferentesde futuroparaoseixos

trabalhados: tendencial, prospectivoe intenso.Otendencial é

definidopelas condiçõesdecrescimentodemográficodapopulação

residenteprevistaspelaFundaçãoSeadeparaosmunicípiosda

região,pelo crescimentoeconômicoreduzido (estimadoem0,5%do

Produto InternoBrutoregional, porano, acimadamédiadoEstado) e

pelaadoçãodos resultadosdaSabespparaaprojeçãodocrescimento

dapopulação flutuante.Oprospectoprevêa realizaçãode60%dos

investimentosprevistosparaaBaixadaSantista, entre2015e2030, e

crescimentoestimadodoPIBde 1%aoanoparaa região, também

alémdamédiaestadual, comimpactosno crescimentodemográficoe

naprojeçãodepopulação flutuante.Ocenário intensoédefinidopela

realizaçãoda totalidadedos investimentosprevistosparaaBaixada

Santista, entre2015e2030,e crescimentoestimadodoPIBde2%

aoano,paraa região, acimadamédiapaulista, comimpactosno

crescimentodemográficoenaprojeçãodepopulação flutuante.

Plano Metropolitano estipula o objetivo de, até 2030, atender a toda a Baixada Santista com serviços de tratamento e distribuição de água e coleta e processamento de esgoto

Hámetaspara cumprir em

águaeesgoto
Sabesppretende atender também
moradoresde áreas irregulares, onde
não chegaatualmente. Com isso, pode
ajudar atéamelhorarpraias

ROGÉRIOSOARES - 22/5/12

Futuro

E-8 Especial ATRIBUNA Quinta-feira 29
www.atribuna.com.br maio de 2014



Fator crítico Cenário 2015 2020 2026 2030

Balneabilidade

daspraias

Tendencial

Dados insatisfatórios parapartedas praiasdaRMBS,apesarda tendênciademanutençãodo
tratamentode 100%doesgoto coletadopela operadora. Isso ocorre, alémdeoutros fatores
nãoassociadosao saneamento, pois abalneabilidade temrelaçãocomadestinação irregular
eausênciade tratamentode esgoto, porpartedos assentamentos irregulares e
propriedadesque se ligam indevidamenteà redededrenagemurbana, o quedeve requerer
açõesespecíficas paramonitoramentoe correção

Prospectivo

>> Agravamentodasituaçãodescritanocenário tendencial,
devidoàpressãopopulacional

8,3%maior em
relaçãoao cenário

tendencial

1,28%maior em
relaçãoao cenário

tendencial

0,4%maior em
relaçãoao cenário

tendencial

5%maior emrelação
aocenário tendencial

Intenso

>> Agravamentosignificativodasituação,devidoàpressãopopulacional

15%maior emrelação
aocenário tendencial

2,13%maior em
relaçãoao cenário

tendencial

0,6%maior em
relaçãoao cenário

tendencia.

maisde8%maior em
relaçãoao cenário

tendencial

Fonte: GeoBrasilis 2013

“Quandoda licitaçãodos serviçosdecoletaderesíduos sólidos,
incluímosaquestãodacoleta seletiva.Desde2011estamoscom
esseprograma.Acoletaseletiva jáatendepartedosbairrosda
Cidade, eaquelesqueaindanão fazemparte sãoatendidos
pelosmaisde40LocaisdeEntregaVoluntária”
MauroOrlandini, prefeito deBertioga

Ao tratar de Saneamento, o estu-
do tambémsepreocupouemma-
pear os resíduos sólidos, lixo e
materiais recicláveis. Anecessi-
dadeédequea coletade ambos
consigaatender todas asmora-
dias dasnove cidades até 2030.
Masainda é fundamentalmelho-
rar a eficiência dos sistemasque
existematualmente, principal-
mente sobre adestinação final.
A coleta seletiva precisa ser am-
pliada comurgência, diminuindo
ovolumedo lixo enviado parao
aterro sanitário e ampliandoa
melhoria daqualidadeambiental

Saneamento

PLANEJAMENTOESTRATÉGICO

Emumcenárioprospectivo, a
estimativadevolumemédio
diáriodeesgotoporpessoaéde
84.6161.920 litros levandoem
contaapopulaçãodeSantosem
2030.NaBaixadaSantistao total
seriade376.801.705.Noeventual
cenário intensoonúmerosobe
para87.753.420 litros emSantos
e388.439.849naregião.Depois
deSantos,PraiaGrandeeGuarujá
seriamosmunicípios commaior
volumeprojetado.

❚❚❚A meta de universalização
das redes de atendimento de
água e esgotamento sanitário
deve ser acompanhada pela
AgênciaMetropolitanadaBai-
xada Santista (Agem), respon-
sável por monitorar todos os
eixoseajudarnaconstruçãode
cidades mais inteligentes. Ca-
be à Agem disseminar dados
que orientem e acelerem a to-
mada de decisões adequadas,
em diferentes níveis de gover-
no.
Compartilhar experiências

entre gestores de toda a região
eutilizaras ferramentasdoSis-
tema de Informação Geográfi-
ca para espacialização das in-
formaçõesvãoajudarosprefei-
tosaatingirosobjetivos,princi-
palmentecomoauxíliodeima-
gens, acompanhando em tem-
porealasáreascríticas.
Análises intersetoriais serão

possíveis com a integração to-
taldasesferasdegoverno.
“Assim, e tendo em vista os

desafiosrelacionadosàimplan-

taçãodeumsistemacomplexo,
que possa integrar diferentes
formatos de informação e ar-
quivos, permitir distintos ní-
veis de acessos aos usuários e
seratualizadoporusuáriosalo-
cados em diferentes órgãos e
localidades, sugere-se, para a
Região Metropolitana da Bai-
xadaSantista, acriaçãodeuma

estrutura modular com par-
tes independentes, que possa
serexpandidademaneirapla-
nejada e sem afetar a opera-
çãodasfuncionalidadesjáins-
taladas”,citaoestudo.
Nesta concepção pode-se

incluir o gerenciamento da
implantaçãodasaçõesprevis-
tas, bem como de obras e in-
vestimentos na região emou-
tros eixos temáticos não in-
cluídosnoplano. “Cabeconsi-
derar, ainda, a oportunidade
de integração do Sistema de
Monitoramento e Avaliação
comoSistemaGeoMetropoli-
tano e ações de integração de
informações especializadas
da região, que é conduzido
pela Agem junto às Prefeitu-
ras, ratificaodocumento.
A implantação de um con-

juntodeindicadoresmetropo-
litanostemcomoprincipalob-
jetivo proporcionar efetivo
acompanhamento das metas
setoriais definidas para a re-
giãoaté2030.

Paraalcançar resultados,

Coletaseletiva

O levantamento frisa que o
preenchimento dos objeti-
vos propostos a curto, médio
e longo prazos fortalecerá a
gestão metropolitana. Para a
otimização dos resultados é
necessário o acompanha-
mento periódico com a im-
plantação do Sistema deMo-
nitoramento e Avaliação,
que permita a verificação
das transformações regio-
nais e adotar os Indicadores
Metropolitanos paramonito-
rar asmetas.
A integração da atuação

das Câmaras Temáticas do
Condesb com as propostas
do plano e uma relação dire-
ta entre a captação e aplica-
ção de recursos do Fundo
Metropolitano (R$ 10,5 mi-
lhões por ano) comas estraté-
gias de desenvolvimento tra-
çadas serão fundamentais
em todas as etapas.
Problemas como o lixo,

com uma geração cada vez
maior, são fatores que de-
vem ser melhor estudados.
Para o prefeito de Bertioga,
MauroOrlandini, sua cidade
está avançada nesse proces-
so. “Quando da licitação dos
serviços de coleta de resí-
duos sólidos, incluímos a
questão da coleta seletiva.
Desde 2011 estamos com es-
se programa. A coleta seleti-
va já atende parte dos bair-
ros da Cidade, e aqueles que
ainda não fazem parte são
atendidos pelos mais de 40
LEVs (Locais de Entrega Vo-
luntária), onde o cidadão po-
de deixar o seu lixo reciclado.
Somente no ano passado,
mais de 308 toneladas de
lixo seco foram coletadas”.
O prefeito de Itanhaém e

presidente do Condesb,Mar-
co Aurélio Gomes, destaca
que sua prioridade é resolver
o problema de saneamento
básico no Município, com
apenas 43% de rede coleto-
ra. “Para isso, o Governo do
Estado já tem contratado
95% da rede de Itanhaém.
Acredito que vamos equipa-
rar o nosso crescimento com
as cidades vizinhas”.

Agem deve acompanhar todos os eixos

DIVULGAÇÃO/PREFEITURADE ITANHAÉM

Itanhaém é uma das cidades com maior déficit de coleta e tratamento de esgoto: apenas 43% dos detritos são coletados no município. Obras da Sabesp estão em andamento

Falta planejamento adequado para a coleta em assentamentos precários, que despejam esgoto no mar

ALBERTOMARQUES -04/01/2012

monitoramento

Resíduos

Esgoto
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❚❚❚Após altas expressivas en-
tre 2000-2001 (41,31%) e
2001-2002 (86,73%), o setor
agropecuário e pesca apresen-
tou taxasmoderadasde cresci-
mento,combaixasouestagna-
ção entre 2007 e 2009. Esse
movimento é condizente com
o do setor no Estado de São
Paulo, uma vez que, com exce-
ção do biênio 2004-2005,
quando foramregistradasmo-
deradas taxas de crescimento,
em comparação a todo o terri-
tórionacional.
Mas,comtaxamédiadecres-

cimento de 19,74%noperíodo,
naregiãoosetormantevecresci-
mento acima da média esta-
dual, de 17,54% e nacional, de
12,11%. Esse crescimento, em-

bora seja bom, possui baixa re-
presentatividade na composi-
ção do PIB para a região, com
participação de apenas 0,14%
em2000e0,19%em2010.
Já o setor industrial, mesmo

apresentando taxas negativas
nos anos das crises econômi-
cas internacionais (entre
2000-2001 e 2008-2009),
apresentou,namédia,compor-
tamentopositivo,comtaxamé-
dia de crescimento de 9,48%.
Entretanto essa taxa é menor
quando comparada ao cresci-
mento do setor industrial no
Estado e no Brasil, respectiva-
mentede10,41%e14,04%.

SERVIÇOSECOMÉRCIO

Quanto ao setor de serviços,

seguindo tendência nacional e
internacional, apresentou ta-
xas de crescimento positivas
para todo o período, com taxa
média positiva de 9,92%, po-
rémaindacomcrescimentoin-
ferior a media estadual, de
11,56%enacional,de12,19%.

CONSTRUÇÃOCIVIL

Destaca-se a construção civil
imobiliária residencial e de
veraneio, atividade ligada tan-
to ao turismo quanto aos de-
mais setores econômicos. A
região possui 1,6 milhão de
habitantes permanentes, do-
brando sua população duran-
te o verão e feriados como
Carnaval eReveillon.
No segmento, 98% dos 15

mil imóveis lançados nos últi-
mos 2 anos são apartamentos,
quase a metade de 2 dormitó-
rios.Das15milunidades,8mil
emSantos, 6mil PraiaGrande
emilemGuarujá.

EMPREGOS
A geração absoluta de empre-
gos apresentou forte evolução
positiva na RMBS para entre
2002 a 2011, passando de
247.978 empregos, em 2002,
para 398.204 em2011, o equi-
valente a um avanço de
60,58%noperíodo.
Entre os municípios, em

2011, amaiorparticipaçãoéde
Santos, com45,30% , seguido,
eporGuarujá,Cubatão,SãoVi-
centeePraiaGrande.

Parao fortalecimentodosEixos
Indutores, sãonecessáriosapoios
institucionaisparaprojetos
estruturantesdegrandeescala,
estratégiasmunicipais,
investimentosnas
potencialidades,planode
mobilidade regional, estudode
viabilidadehidroviária eplano
regionalde resíduos sólidos, além
dealavancaraatividade turística

Cidade com maior população
da região, Santos acumula
mais riqueza do que os demais
municípios. Tendo o Porto co-
mo principal propulsor, con-
centra emprego e renda e atrai
a maioria dos investimentos
públicos e da iniciativa priva-
da. É polo de referência no se-
tordaSaúde,porexemplo.
Entretanto, essa concentra-

çãonãoébenéficaparaaBaixa-
daSantista,conformedetalhao
PMDE. O ideal seria fomentar
odesenvolvimentohomogêneo
dascidades,separadasporlimi-
tes quase despercebidos. O le-
vantamento fala em estimular
o crescimento econômico pela
atraçãodeinvestimentospriva-
dosdeformadescentralizada.
A reunião de dados demons-

tra, ainda, uma pouca explora-
çãodopotencial turísticoregio-
nal. Ou seja, as cidades ainda
não sabem trabalhar o turismo
adequadamente com o viés de
desenvolvimentodaeconomia.
Apartirdoscenárioselabora-

dos para o crescimento da re-
giãoaté2030edasmacroestra-
tégias, o Plano Metropolitano
deDesenvolvimentoEstratégi-
co estabeleceu objetivos rela-
cionadosàsdemandasexisten-
tes e futuras, identificadas e
potenciais. Dessemodo, é pos-
sívelorientarpolíticaspúblicas
municipais,metropolitanas,es-
taduais e federais, que colabo-

rem com o desenvolvimento
sustentáveldetodaaRMBS.
Algumas propostas, se aten-

didas, podem gerar excelentes
indicadoresnofuturo,colocan-
do a Baixada como uma das
regiões mais avançadas do
País. Entre elas está a
viabilização de todos os em-
preendimentos previstos até
2030 (projetos concluídos, em
execução, em licitação, em li-
cenciamento e anunciados) e a
ampliação do apoio do Gover-
no do Estado para projetos es-
truturantes.

CADEIASPRODUTIVAS

Notou-se a falta de fomento ao
desenvolvimento e consolida-
çãodeatividades econômicas e
cadeias produtivas e de novos
negócios. Uma das diretrizes é
aumentaropercentual doPro-
duto Interno Bruto (PIB) de
forma equivalente ou superior
aonacionale fortalecercadeias
denegócios locaiseregionais.
Paraacompreensãodasvoca-

ções regionais, foramdefinidos
seissetoreseconômicosestraté-
gicosnoPMDE-BS,parapriori-
zarodesenvolvimento.Sãocha-
mados de eixos indutores, por-
que concentram as atividades
com rápida capacidade de res-
postapara ageraçãodeempre-
gos e renda: Petróleo e Gás;
Porto;ConstruçãoCivil; Turis-
mo; Obras Públicas e Polo In-

dustrialdaBaixadaSantista.
Esseseixosindutoresrecebe-

ramumaamplaavaliação,com
o detalhamento e a proposição
de respectivas ações de fomen-
to, contemplando a previsão
deinvestimentosprivadosepú-
blicos em cada um deles, e a
proposição de ações que os fa-
çamserdinamizadosaté2030,
gerando efeito multiplicador
para toda a região da Baixada
Santista.
No documento existe uma

série de orientações estratégi-
cas para osmunicípios,muitas
dessasorientaçõesestãobasea-
dasemações locaisde fomento
ao desenvolvimento, tendo co-
mo base a análise econômica
do PIB e emprego nos últimos
10anos.
Acredita-se que a articula-

çãointegradaentreessasestra-
tégias propostas possibilitará
incremento expressivo nos es-
forços regionais de ampliação
na oferta de empregos, na me-
lhoria da renda geral e no au-
mentodoPIB.

ANTECEDENTES

A busca por desenvolvimento
econômicoébalizadaporcons-
tantes aumentos na riqueza
produzida e na melhoria da
qualidade de vida, visualizada
comoaumentosnosrendimen-
tos de forma geral e melhorias
urbanas. Tal análise resume
um conjunto de dados e suas
interpretações disponibiliza-
das para os municípios no for-
matodefichas-síntese.
Inicialmente, são analisados

aspectos do desenvolvimento

econômico recente, buscando
observar a evolução tendencial
recentedoPIB,oValorAdicio-
nado e a geração de empregos,
aspectos relevantes para ame-
dição da atividade econômica.
Tambémapresentam-se os in-
vestimentos previstos e os im-
pactoseconômicosdeles.
O comportamento recente

dosgrandesindicadoreseagre-
gados econômicos relaciona-
dos ao crescimento econômico
daRMBS, aindaque represen-
te preocupação, é considerado
positivo, principalmente se
comparadoaperíodosanterio-
resàdécadade2000.
Afora a variação registrada

de 2008 a 2009, negativa em
quase 3%, a região apresentou
taxa média de crescimento do
PIB entre 2000 e 2010 de

14,26%, superior ao Estado de
São Paulo (11,41%), e ligeira-
mentemaior que o avanço na-
cional no horizonte de estudo
(12,35%).Ocrescimento abso-
luto representouumavançode
163,66%, de 2000a 2010para
aBaixada.
Emrelaçãoaosgrandescom-

ponentes do PIB, a participa-
ção dos setores econômicos no
valor adicionado permaneceu
basicamente inalterada, com
destaque para o setor de servi-
ços, que passou de 69% em
2000 para 71% em 2010. O
valor adicionado pelo setor in-
dustrial, de 31%em2000para
29% em 2010, e, finalmente, o
setoragropecuário, com0,14%
e0,19%paraosmesmosanos.
A indústria é responsável

por 45,8%do valor adicionado
daBaixadaSantista,comeleva-
da concentração nos setores
químico e petroquímico (com-
bustíveis), o que indica a rele-
vância do Polo de Cubatão.
Tambémmerecedestaqueose-
tor siderúrgico. Esses setores
da indústria são tradicionais
naregião.
Nosetordeserviços, bemco-

mo em importante fatia das
atividades comerciais, desta-
cam-setransporteearmazena-
gem,emrazãodoPortodeSan-
tosesuamovimentaçãodecar-
gas. Turismo está dentro desse
todo.

Construção civil é ‘arrimo’ econômico

Épreciso distribuir o PorforçaeobradoPorto,Santos
concentraamaiorpartedeinvesti-
mentosemão-de-obra.Paraalcan-
çarumcrescimentosustentável,
apalavradeordemédescentralizar

Posto de Atendimento ao Trabalhado (PAT): incentivo ao emprego

CARLOSNOGUEIRA
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Acadeia produtiva do petróleo
e gás possui expectativa de
grandecrescimentonocenário
de futuro feito pelo plano. O
setor se destaca como o maior
responsável pelo volumede in-
vestimentos previstos para a
região, com mais de R$ 114
bilhõesaté2030,oequivalente
a quase 70% de todo o investi-
mento estimado para as cida-
des da Baixada Santista nesse
período.
Amaioria dos investimentos

aindanãopossui previsãopara
efetivação,masasprojeções in-
dicamumatendênciade incre-
mento econômico em
Cubatão,SantoseGuarujá.Es-
sascidades favorecemaforma-
ção de cadeias logísticas, por
causa do setor portuário e
transportenaval.
Para que o desenvolvimento

seja consolidado como indi-
camasperspectivas,oPMDM-
BS direciona forte orientação
para a qualificação de mão de
obra, coma introduçãode cen-
tros de capacitação bem estru-
turados.
Hoje, somenteemcincopro-

jetos concluídos ou em execu-
ção o total investido (público e
privado)na região édeR$800
milhões, com a contratação de
5.444 empregos diretos e indi-
retos. São obras em Santos,
Guarujá (com dois projetos),
SãoVicenteeItanhaém.
Em Santos, um investimen-

topotencialérelativoàconstru-
ção e reforma de embarcações
voltadas a exploração offshore
para a cadeia do petróleo e gás.
Oaumentoda cadeia depetró-
leo e gás é viável porque incre-
menta as atividades portuá-
rias. São 13 projetos existentes
nesse setor, com valor estima-
doemR$114bilhões.
Se todas as adequações ne-

cessárias forem implementa-
dasparaaproveitaraomáximo
a chegada da Petrobras, os re-
sultados incluirão a expansão
do porto, retroáreas de apoio e
estruturasdeacesso.Ovolume
deinvestimentosestimadospe-
lo PMDE-BS ultrapassa os R$
23bilhões.

PREFEITURAS
Para dividir os investimentos,
o prefeito de Bertioga, Mauro
Orlandini (DEM), fala em le-
var em consideração a questão
geográfica. “Em Bertioga te-
mos a maior área de preserva-
ção daBaixada. Isso influencia
diretamente na arrecadação
doMunicípio”.
AprefeitadeCubatão(afasta-

da do cargo até o fechamento
desta edição), Marcia Rosa
(PT),dizqueaCidade temsido
referência na geração de em-

prego, através de políticas de
incentivos e de qualificação
de nossamão de obra.
O prefeito de Praia Gran-

de, Alberto Mourão (PSDB,
está disposto a mudar o seu
plano diretor, pensando re-
gionalmente, desde que a Ci-

dade não receba só habita-
ção. “A adaptação é possível
desde que haja um consenso
regional. De que adianta eu

mudarmeu plano diretor em
cima desse mapeamento se
nãohouver obrigações doGo-
verno do Estado e da União

em fazer as suas coisas?
APrefeita deGuarujá,Ma-

ria Antonieta, afirma que já
participou da elaboração do
planocommudanças. “Discu-
timosnossoplanodiretormu-
nicipal e estamos muito ali-
nhadosaoplanoqueestásen-
doapresentado.Sehouverne-
cessidadedeajustes serãope-
quenos”.

PLANEJAMENTOESTRATÉGICO

O Porto de Santos é considerado o mais importante vetor para a economia da Região Metropolitana da Baixada Santista, com a formação de cadeias logísticas de petróleo e gás

❚❚❚ O Plano Metropolitano de
Desenvolvimento Estratégico
da Baixada Santista se orienta
pela necessidade de articular
investimentos e ações de dife-
rentes setores e esferas de go-
verno, respeitando as diretri-
zesmunicipaiseambientaispa-
ra o desenvolvimento ordena-
dodaregião.
Neste sentido, é importante

resolver soluções que não são
exclusivamente locais, como a
concentração de empregos no
emSantos e seu entorno, o que
tende a ser intensificado com
investimentosaté2030.
Haverámaiorcrescimentode-

mográfico e de domicílios nos
municípios de Peruíbe,Ita-
nhaém, Mongaguá e Praia

Grande,ondehámenorvolume
de empregos e investimentos e
maioresdeficiênciasde infraes-
trutura.Nessecasohádeseestu-
daroutras formasdeevitaruma
ocupaçãodesordenada.
Aexpulsãodemoradoresde-

vido ao valor da terra é uma
realidade e pode se intensifi-
car, aumentando as áreas com
ocupaçãoirregular.Osmunicí-
piosmais frágeisparaessainva-
são são também os que tem
menorplanejamentoenecessi-
tam do apoio da governança
regional.

TRÂNSITO
Mesmono centro das atenções
e comprojetos emandamento,
as dificuldades nos desloca-

mentos metropolitanos e ma-
crometropolitanosserãocons-
tantemente impulsionadaspe-
locrescimentocontínuodafro-
ta de veículos, preferência pelo
transporte motorizado indivi-
dualeconcorrênciaentretrans-
portedecargasepassageiros.
Assim, é preciso atacar es-

sa frente, que vai interferir
em muitos outros eixos. As
obras de arte precisam ser
trabalhadas com mais força
pelosmunicípios.

PLANO

PMDE-BS estruturou uma
ampla base de dados para a
região, contendomais de 300
investimentos distintos, que
foramorganizados sob seis ei-

xos indutores do desenvolvi-
mento e que devem receber
atenção maior nas ações da
Agempelos seus efeitosmul-
tiplicadoresna economia.
O plano sugere ummodelo

mínimo padronizado, mas de
efetiva e bem sucedida
implementaçãoemoutrosmu-
nicípios, paraorganizaçãodas
açõesdedesenvolvimentoeco-
nômico.Sãonortesqueenvol-
vempolíticaspúblicasearticu-
laçãocomsetoresprivados.
Comauniãodosnovemuni-

cípios, certamente a Baixada
Santista ficará mais prepara-
da para explorar as vocações
que ainda engatinhame cres-
cer com qualidade nos próxi-
mos16anos.

OPortodeSantosregistrou 114
milhõesde toneladas
movimentadasem2013, contra
104milhõesde toneladasem
2012.Foram5.251navios
atracadosemaisdeummilhão
depassageirosdecruzeirosno
anopassado.Os 13kmdecais
movimentaram120bilhõesde
dólaresemcargas, fazendoo
escoamentodaprodução
agrícola tantodoEstadodeSão
PauloquantodoMatoGrosso
doSul,MatoGrosso,Goiáse sul
mineiro.

Maria Antonieta: pequenos ajustes para se adequar ao plano

Aproveitar as vocações e crescer

Desenvolvimento

exigequalificação

Porto

ARQUIVO

Polo Industrial de Cubatão ajuda a gerar empregos para a Baixada

Mourão quer que Estado e União tenham obrigações com as cidades

FERNANDALUZ - 27/2/13ALBERTOMARQUES - 18/3/13

WALTERMELLO - 20/11/13
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A Sobloco, há mais de 35 anos, acredita no crescimento da região metropolitana da Baixada Santista,
dedicando-se a projetos e obras de desenvolvimento urbano, que tornaram-se referências urbano-
ambientais no uso e ocupação do solo.

Iniciada em 1979, a Riviera de São Lourenço, em Bertioga, é um exemplo de comunidade planejada
e sustentável, cujas soluções de infraestrutura urbana, de saneamento básico, ambientais, comerciais
e de serviços, são reconhecidas e premiadas nacional e internacionalmente. Hoje a Riviera gera
aproximadamente 15 mil empregos entre diretos e indiretos, uma massa salarial de mais de R$ 150
milhões/ano e milhares de reais em impostos.

O Plano Urbanístico do Guarujá Central Park, no Guarujá, iniciado na década de 1990, da mesma
forma, traz soluções inteligentes para um crescimento urbano planejado e sustentável, contribuindo com
oportunidades de moradia, emprego, renda e qualidade de vida para seus usuários e moradores.

Por tudo isso, a Sobloco, empresa com 55 anos e 100% nacional, orgulha-se de poder participar do
crescimento sustentável da Baixada Santista.

É planejando e investindo com responsabilidade ambiental e social, que chegaremos ao
futuro que queremos.

Uma empresa qUe planeja,
investe e gera dividendos
econômicos, sociais
e ambientais para
a baixada santista.

Foto ilustrativa

Riviera Shopping

Ciclovia

Foto: Riviera de São Lourenço - módulos residenciais 100% implantados, cercados de áreas verdes
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